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RESUMO 

 

Atualmente, temos enfrentado uma crise que ultrapassa a estreita relação entre o ser 
humano e a natureza: trata-se de uma crise socioambiental que está diretamente ligada 
ao modelo de sociedade e de desenvolvimento científico e tecnológico da modernidade. 
Essa crise e outros temas emergentes indicam a necessidade de que os processos de 
ensino-aprendizagem estabeleçam um diálogo permanente com as situações reais 
buscando formas de incorporá-las ao currículo escolar. Nesse sentido, acreditamos que a 
inserção e a problematização das questões ambientais no currículo escolar, 
particularmente no currículo de Química, objeto de nossa investigação, possa 
proporcionar uma efetiva contribuição para criar caminhos que possibilitem 
repensarmos o modelo de sociedade vigente. Portanto, é de suma importancia a revisão 
crítica dos conhecimentos e tecnologias de que dispomos e um posicionamento crítico e 
político diante da crise socioambiental vivenciada atualmente. Considerando essas 
relações, o objetivo desta pesquisa é analisar quais aspectos da temática ambiental estão 
incluídos nas propostas curriculares atuais apresentadas em nível federal, pelo 
Ministério da Educação, e em nível estadual, pelas Secretarias Estaduais de Educação, 
especificamente para o ensino de Química no Ensino Médio. Por meio deste trabalho 
buscamos identificar aproximações ou distanciamentos desses documentos em relação à 
Educação Ambiental, entendendo a abordagem qualitativa de pesquisa como o caminho 
mais apropriado para essa tarefa. Ao explorar processos de “construção de sentidos”, a 
investigação procura explicitar sentidos produzidos a partir da análise de propostas 
curriculares de Química quando estas estabelecem explícita ou implicitamente relações 
com a temática ambiental. Algumas reflexões sobre os resultados permitem-nos 
observar que vem ocorrendo um processo de ambientalização na construção do 
currículo de Química. No entanto, a análise revela que grande parte das relações estava 
associada com a dimensão de conhecimento, nem sempre articuladas e vistas na 
perspectiva de complementaridade com as dimensões axiológica e política. Também 
identificamos alguns princípios metodológicos que são teoricamente próximos e se 
complementam, embora tenham se apresentado de forma desarticulada e desvinculada. 
Entretanto, mesmo observando possíveis fragilidades nesse processo, consideramos 
como um grande passo o fato de essas questões, de alguma maneira, serem incorporadas 
aos documentos curriculares de Química de diferentes Secretarias Estaduais de 
Educação do nosso país. 

 

Palavras–chave: Temática Ambiental. Educação Ambiental. Currículo. Ensino de 
Química. Produção de Sentidos. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Nowadays we are facing a crisis that goes beyond the tight relationship between human 
being and nature: it is a social and environmental crisis directly related to the modern 
model of society and scientific and technological development. This crisis and other 
emerging themes indicate the need for teaching and learning processes to establish a 
permanent dialogue with real situations, which could be achieved by incorporating such 
situations into the school curriculum. In that regard, we understand that including and 
questioning environmental issues in the school curriculum – particularly in the 
Chemistry curriculum, which is our object of investigation – can provide an effective 
contribution to creating ways to rethink the current model of society. Therefore, it is 
extremely important to carry out a critical review of our knowledge and technology and 
to adopt a critical and political attitude towards the ongoing social and environmental 
crisis. Considering all these relationships, the aim of this research is to analyse what 
aspects of the environmental theme are included in the actual curriculum proposals 
presented at federal level, by the Ministry of Education, and state level, by the State 
Departments of Education, specifically for Chemistry teaching in High School. By 
carrying out this work, we try to identify the points where such documents move 
towards or away from Environmental Education, understanding that a qualitative 
research approach is the most appropriate method for this task. By dealing with 
“construction of meanings”, this investigation seeks to identify meanings produced from 
the analysis of proposals for the Chemistry curriculum in which there are points 
explicitly or implicitly related to the environmental theme. Some reflections on the 
results allow us to note that a greening process of the current Chemistry curriculum is 
underway. However, the analysis shows that most of the relationships were strictly 
associated with the knowledge dimension, neglecting the axiological and political ones. 
We also identified some methodological principles that are theoretically close and 
complement one another, although they were presented in a disorganised and 
disconnected way. Nevertheless, even noticing possible weaknesses in the process, we 
consider that the fact that environmental issues are being somehow included in 
Chemistry curriculum documents of different State Departments of Education in our 
country is already a large step forward. 
 
Keywords: Environmental Theme. Environmental Education. Curriculum. Chemistry 
Teaching. Production of meanings. 
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1. Introdução 

 

A contemplação do mundo pode resultar em vários processos que vão desde as 

representações artísticas aos estudos científicos das mais variadas ciências que o 

pensamento humano elabora. Minha contemplação resultou na paixão e no despertar da 

pesquisa científica para o estudo da Química e da Educação. A palavra Química possui 

uma subdivisão específica, mas tem em comum todas as definições: o estudo da ciência 

das propriedades das substâncias e as leis que regem as suas combinações e 

decomposições. Desse modo, em minha observação se destaca o entrelaçamento dos 

átomos e das moléculas em formas tão singulares que resultam na vida, na 

representação da natureza, do mundo, do universo. Graduar-me em Química viabilizou 

estudos e aprofundou questionamentos, cujos resultados estão integrados na presente 

pesquisa.  

A pesquisa que realizamos surge em decorrência do interesse em traçar um 

panorama das construções curriculares atuais produzidas por todos os estados da 

federação e pela própria federação, a fim de ter uma compreensão mais ampla do 

pensamento curricular brasileiro referente às questões ambientais, especificamente para 

a disciplina de Química.  

Como professor de Química, antes da construção deste trabalho, desenvolvia 

algumas práticas educativas com o intuito de problematizar as questões ambientais em 

sala de aula. Com isso, uma das questões que se evidencia está relacionada com as 

propostas presentes nos discursos dos documentos curriculares oficiais para a 

abordagem das questões ambientais, indagando-me sobre as divergências e as 

convergências existentes entre os diferentes currículos produzidos em âmbito nacional.  

A aproximação com as questões ambientais se estreitou desde que participei, 

quando eu ainda cursava a Graduação, de um grupo de estudos sobre as questões em 

torno do ensino de Química, formado por alunos e professores. Nesse grupo 

desenvolvemos e aplicamos, no período de dois anos, diversas práticas educativas 

baseadas nas relações entre a ciência, a tecnologia, a sociedade e o ambiente. Os 

encontros, viabilizados pelo grupo de pesquisa e o desenvolvimento das diversas 

práticas educativas, foram substanciais e enriquecedores para minha atuação como 

professor de Química.  Mas havia a necessidade, por minha parte, de um 

aprofundamento teórico e de um entendimento mais amplo do pensamento curricular no 
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Brasil, em relação à temática ambiental para me proporcionar novas possibilidades de 

aprimoramento das práticas educativas desenvolvidas em meu trabalho como professor. 

Ao refletirmos sobre a questão ambiental, percebemos que cada vez mais ela 

integra a vida do ser humano nos dias atuais. E, percebemos que nos últimos anos é 

crescente a preocupação com a temática ambiental em todo mundo devido ao acelerado 

agravamento dos problemas ambientais. Em grande parte associados às atividades 

industriais e ao hiperconsumismo, graves problemas, como: o aquecimento global, as 

contaminações de aquíferos, as queimadas e as desertificações de inúmeras áreas do 

planeta, a crescente escassez energética, os desequilíbrios biológicos e físico-químicos, 

entre tantas outras manifestações expressam uma ameaça para a sobrevivência da 

humanidade e da vida no Planeta Terra. 

Os graves problemas ambientais da atualidade, advindos das atividades 

industriais, agrícolas e urbanas, são resultados de um processo histórico socialmente 

construído. Nesse processo, tiveram e têm um papel determinante as atividades 

industriais e os produtos gerados pela indústria química. Muitas vezes, os efeitos 

danosos causados por produtos contaminantes ao meio ambiente e às comunidades 

envolvidas não são considerados pela administração destas indústrias. 

Em processos como esses prepondera uma racionalidade fortemente ligada à 

eficiência técnica e econômica que acaba secundarizando aspectos relacionados às 

questões ambientais e sociais das regiões próximas e do meio ambiente como um todo 

(MARQUES, 2007). Para alguns autores, a cultura capitalista predatória propiciou a 

formação de uma sociedade contemporânea antropocêntrica com valores voltados para o 

individualismo, na qual o homem não se considera parte da natureza, mas sim um ser à 

parte que a utiliza e a domina (REIGOTA, 1994). 

Diante da eclosão de uma crise ambiental, as variadas esferas sociais, tais como: 

ciência, tecnologia, economia, política, direito, educação, foram desafiadas a reagir e 

enfrentar o cenário de insustentabilidade sócio-ambiental, na qual se configuram as 

atuais sociedades, principalmente as ocidentais. Neste contexto, no campo da Ciência e 

da produção de conhecimentos Reigota (2007) considera que: 

A problemática ambiental trouxe um grande desafio político, ético e 
epistemológico aos pesquisadores que nos questiona sobre o tipo de ciência 
que produzimos, como a produzimos, para quem, com quais finalidades e 
com quais patrocínios e compromissos. (p.220). 



12 

A partir desses questionamentos, fomentados inicialmente pelo movimento 

ambientalista na década de 70, surge uma série de movimentos em diferentes esferas 

sociais, em variados tempos e espaços que deram início ao nascimento de termos e 

sistemas de organização, tais como: economia ‘ecológica’, política ‘verde’, direito 

‘ambiental’, tecnologia ‘limpa’, ciência ‘complexa’, ‘educação ambiental’, dentre 

outros, que podem significar a incorporação da dimensão ambiental em suas lógicas. 

Os movimentos ambientalistas surgiram da crescente consciência social de que 

em vez de vida e bem-estar social superiores e apesar de vários benefícios, o ideal de 

progresso, baseado na ciência e nas tecnologias modernas, provoca também doenças e 

desastres ecológicos. Inclusive, podendo inviabilizar a vida no planeta, pois degrada e 

polui o meio ambiente (CARVALHO, 1989; CARVALHO, 2001). Pode-se dizer que o 

movimento ambientalista foi constituído por um forte caráter político, sendo conduzido 

por diversos movimentos sociais, nos quais as questões sociais e ambientais eram 

debatidas em conjunto e defendia a perspectiva que a degradação da sociedade e do 

meio ambiente era produzida por um mesmo modelo de desenvolvimento que em última 

instância penalizava, preferencialmente, a qualidade de vida dos mais pobres (JACOBI, 

2003; LIMA, 2009). 

Desta forma, as Ciências aparecem, também, como uma maneira de questionar o 

modelo de sociedade que vivemos juntamente com sua lógica e valores. A busca de 

“tecnologias limpas” e, principalmente, de “atitudes limpas” em relação ao ambiente 

sugerem um novo papel para a ciência.  Nele a ciência não se limita apenas apresentar 

seus conhecimentos específicos, mas discutir suas implicações na sociedade 

(GUIMARÃES, 1995). 

 A idéia de atribuir à Ciência um novo papel social, já começa a ser pensada 

quando se coloca em questão alguns aspectos, tais como a suposição de uma 

“racionalidade cientifica”. O lançamento da bomba atômica em Hyroshima e Nagazaki, 

no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, é um dos marcos no que se refere ao 

questionamento da racionalidade e da neutralidade cientifica e tecnológica. A explosão 

desta bomba culminou em uma imensa barbárie social e ambiental, colocando 

definitivamente em xeque o papel da Ciência moderna. O momento de procurar a 

superação de tal barbárie (ADORNO, 1995), juntamente com outros processos de 

degradação e de ameaça da vida no planeta tornou-se fundamental para a busca de 

sobrevivência da humanidade.  
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Para Carvalho (2005), a ilusão da neutralidade científica e a tranquilidade dos 

que ainda não associavam a produção do conhecimento científico às dimensões sociais, 

políticas e econômicas estavam definitivamente ameaçadas. Assim, coloca-se a 

racionalidade e a neutralidade científica como uma das responsáveis pela crise 

ambiental vivenciada pela sociedade contemporânea. Leff (2002) associa a crise 

ambiental não a uma crise ecológica, mas sim a uma crise da razão, estando os 

problemas ambientais relacionados com os problemas de conhecimento do mundo: 

A crise ambiental é a crise de nosso tempo. O risco ecológico questiona o 
conhecimento do mundo. Essa crise apresenta-se a nós como um limite no 
real, que ressignifica e reorienta o curso da história: limite do crescimento 
econômico e populacional; limite dos desequilíbrios ecológicos e das 
capacidades de sustentação da vida; limite da pobreza e da desigualdade 
social. Mas também crise do pensamento ocidental: da “determinação 
metafísica” que, ao pensar o ser como ente, abriu o caminho para a 
racionalidade científica e instrumental que produziu a modernidade como 
uma ordem coisificada e fragmentada, como formas de domínio e controle 
sobre o mundo. Por isso, a crise ambiental é acima de tudo um problema de 
conhecimento (LEFF, 2002, p. 191). 

Para esse autor, a emergência das questões ambientais surge em um contexto de 

crise da civilização, em que se coloca em xeque o conhecimento fracionado e da idéia 

majoritária de progresso. A situação de insustentabilidade ambiental na sociedade 

contemporânea vem exigindo uma reflexão mais complexa sobre questões referentes à 

problemática ambiental, buscando um novo modo de pensar o ambiente e de uma nova 

relação do homem consigo mesmo e com o mundo ao qual ele pertence. 

As mudanças que se fazem necessárias não apenas dizem respeito às respostas a 

antigas indagações, como, sobretudo, àquelas que passam a centralizar as preocupações 

contemporâneas de caráter científico motivadas pelo avanço tecnológico, pela 

intensidade de novas demandas do conhecimento, pelas demandas da 

transnacionalização e pelas revoluções no campo da informação, das telecomunicações, 

da biotecnologia, da química orgânica, da nanotecnologia, dentre outros.  

O modelo econômico do sistema de produção capitalista aliado à mentalidade 

pragmática e tecnológica acarretou a crise ambiental contemporânea que, segundo Leff 

(2004), seria uma crise da civilização e uma crise do conhecimento e, portanto, uma 

crise da identidade, em meio à complexidade do mundo e do próprio ser. Isto implica na 

necessidade de desconstruir e reconstruir o pensamento, buscando entender as origens, 

compreender as causas e desvendar as certezas embasadas em falsos fundamentos. O 

pensamento, na atualidade, encontra-se submetido e adaptado à lógica do instrumento, 
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em função da influência das técnicas sobre o comportamento humano, afetando as 

maneiras de pensar, que vão se direcionar muito mais para aquilo que é considerado útil, 

material, forjando a prevalência de um único sistema técnico, base material da 

globalização (SANTOS, 1999). 

A crise ambiental está diretamente relacionada com as concepções modernas de 

progresso, desenvolvimento, ambiente e indivíduo. A sua compreensão exige outro 

pensar sobre o mundo, um pensar complexo que considere e postule a emergência do 

outro, do conhecimento não exteriorizado que nos leva a questionar o projeto da 

modernidade que sempre buscou a idéia totalizadora de unidade, uniformidade e 

homogeneidade.  

De forma a questionar o projeto do mundo moderno, temos como desafio a 

emergência de pensar e construir um novo paradigma de sociedade e de cultura em 

contraposição à racionalidade e a mentalidade pragmática e tecnológica. O que implica 

numa mudança radical de mentalidade, que vai ocasionar modificações profundas nas 

relações sociais e nas formas de organização, requerendo novas respostas às questões 

dos diferentes campos: político, social, econômico, ecológico, cultural e, sobretudo, no 

campo educativo, espaço político-pedagógico em que se trabalha mentalidades e 

posturas. 

Neste sentido, a educação apresenta-se como um dos caminhos possíveis para o 

enfrentamento da crise ambiental. Assim, a educação e, mais precisamente, a Educação 

Ambiental (EA), aparece, neste cenário, como possibilidade de contribuição para a 

mudança de atitudes na relação da sociedade com a natureza, no sentido da busca de um 

processo educativo que esteja voltado para a qualidade dos ambientes e para o bem estar 

social. Para Carvalho (2004), a EA vem a ser uma proposta educativa que nasce em 

momento histórico complexo e faz parte de uma tentativa de responder aos sinais de 

falência de um modo de vida que não sustenta mais a promessa de felicidade, progresso 

e desenvolvimento, a partir de uma racionalidade científica. 

Em relação ao termo “Educação Ambiental”, é na década de 60 que se começa a 

mencionar explicitamente possíveis relações entre o processo educativo e a temática 

ambiental. Apesar deste registro na literatura, o reconhecimento internacional oficial 

desse fazer educativo como uma estratégia para se construir sociedades sustentáveis 

remonta a 1975, quando se instituiu o Programa Internacional de EA (PIEA), sob os 

auspícios da Organização das Nações Unidas (UNESCO) e do Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Dois anos depois, em 1977, realiza-se a 
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Conferência Intergovernamental sobre EA, conhecida como Conferência de Tbilisi, 

momento em que se consolidou o PIEA e se estabeleceram as finalidades, os objetivos, 

os princípios orientadores e as estratégias para a promoção da EA (CARVALHO, 

1989). Em âmbito nacional, em 1981, a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6938, 

(PNMA) incluiu, entre seus princípios, a EA em todos os níveis de ensino e na educação 

da comunidade, objetivando a participação ativa da cidadania ambiental. Em 1988, esta 

perspectiva é incluída na nova Constituição Federal, no art. 225, promovendo a EA em 

todos os níveis de ensino.  

Em 1992, a EA ganhou uma expressiva repercussão nacional, devido aos 

processos preparatórios para a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento e o Meio Ambiente, a RIO 92. Neste momento, surgiram inúmeros 

projetos, movimentos sociais e ambientais e, no Fórum Internacional das ONGs e 

Movimentos sociais, realizado paralelamente a RIO 92, produziu-se o tratado de EA 

para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, o qual reconheceu o papel 

central da EA na formação de valores e na transformação das sociedades atuais em 

sociedades sustentáveis. Nesse tratado, a EA é compreendida como um ato político e as 

questões ambientais devem ser relacionadas com as suas causas e contextos, a partir de 

uma abordagem ampla e sistêmica, que supere os tradicionais cientificismos atribuídos 

à compreensão dos problemas ambientais.  

Neste caminho de institucionalização da EA no Brasil, em 1999, o Congresso 

Nacional aprova a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), Lei 9.795 

regulamentada três anos depois pelo Decreto 4.281/02 (FARIAS e FREITAS, 2007b). 

No decorrer desses eventos de implementação e institucionalização da EA no 

país, alguns modelos e propostas pedagógicas para a EA começam a ser discutidos de 

forma mais ampla. A idéia da EA enquanto ato político, fomentada inicialmente na 

década de 70 e fortalecida pelos movimentos que se sucederam, indica a necessidade de 

uma intencionalidade neste ato educativo e, também, da impossibilidade de sua 

neutralidade. Configura-se assim, alguns caminhos distintos para a EA, destacando-se 

dois desses caminhos: o crítico e emancipatório e o não-crítico e reprodutor. 

O caráter político da EA implica em reconhecer que cada uma dessas 

abordagens conceituais tem referenciais epistemológicos, filosófico-políticos, 

pedagógicos que precisam ser explicitados como orientadores das práticas educativas.  

Para Tozoni-Reis (2006) a EA não-crítica e reprodutora baseia-se em duas 

diferentes vertentes pedagógicas:  
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 Processos educativos da Pedagogia tradicional, em que as práticas pedagógicas 

refletem o pressuposto de que a função social da educação é a “adaptação” dos 

sujeitos à sociedade. De maneira geral, as propostas pedagógicas com tal 

orientação têm um caráter moralista e disciplinatório. 

 Processos educativos da Pedagogia Nova: são aquelas cujas práticas 

pedagógicas evidenciam os processos educativos em que o sujeito deixa de ter 

um papel passivo para ter um papel ativo, tendo caráter essencialmente prático e 

ativista. 

Já a EA crítica e transformadora tem como ponto de partida a idéia de que a 

prática social é construída pelas relações sociais de produção da vida social, 

contribuindo na construção dessas mesmas relações. Além disso, a EA crítica exige um 

tratamento mais vivo e dinâmico dos conhecimentos, que não podem ser transmitidos de 

um pólo a outro do processo, mas construídos e apropriados de forma dinâmica, 

coletiva, cooperativa, contínua, interdisciplinar, democrática e participativa. Apenas 

assim, pode contribuir para o processo de conscientização dos sujeitos para uma prática 

social emancipatória, condição para a construção de sociedades sustentáveis. Para 

superar o caráter informativo em busca de uma educação preocupada com a formação 

do sujeito ecológico, os temas ambientais têm que ser tomados como ponto de partida 

para análises críticas da realidade sócio-ambiental (TOZONI-REIS, 2006). 

Para Carvalho (2006), o sujeito ecológico remete a um modo instituinte de ser, 

posicionado à margem (alternativo) e animado pela pretensão libertária de deslocar as 

fronteiras entre militância e modo de vida, às opções individuais e transformações 

coletivas, constituindo parte de um novo horizonte para a ação política ambiental. A 

autora ainda ressalta a emergência, no campo ambiental, da formação do sujeito 

ecológico, que seja capaz de encarnar os dilemas societários, éticos e estéticos 

configurados pela crise societária em sua tradução contra cultural, a fim de propiciar 

uma sociedade socialmente emancipada e ambientalmente sustentável. 

A EA, de cunho mais crítico, ganha dimensões que podem ser delineadas por 

determinados adjetivos: crítica, transformadora, emancipatória, alternativa etc. E o que 

une essas perspectivas da educação ambiental, que rompem com o modelo 

convencional, é a hipótese de que só será possível proteger a natureza se, ao mesmo 

tempo, a sociedade passar por processos de transformação, pois apenas modificá-la em 

alguns aspectos não seria suficiente (LAYRARGUES, 2002). Nesse sentido, a educação 
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ambiental adquire um caráter ideológico e um sentido político baseado em valores para 

a transformação social. Segundo Carvalho (2006), esses valores estão intimamente 

relacionados com os sistemas de conhecimento, os valores morais e os comportamentos 

que acabam por se manifestar em diferentes posicionamentos políticos. 

A EA, na perspectiva crítica e emancipatória, que tenha como base a 

complexidade da prática político-social, mostram-se como uma importante contribuição 

para um Ensino de Química contextualizado, objetivando a busca da autonomia e 

emancipação dos alunos. 

A Educação Ambiental, segundo Cavalcante (2005), é território de todos e deve 

ser trabalhada com responsabilidade a partir de uma visão de mundo e sociedade que 

está inserida no projeto político pedagógico do espaço no qual atuamos, em que as 

questões ambientais demandam uma análise sistemática e a discussão deve sempre ser 

pautada nos porquês, entendendo a realidade como um processo historicamente 

construído na relação ambiente e sociedade. 

Com o agravamento dos problemas ambientais e diante de discussões sobre a 

natureza do conhecimento científico e do seu papel na sociedade e da contestação da 

racionalidade científica, outro importante movimento cresceu e se difundiu no mundo 

inteiro. Esse movimento passou a refletir criticamente sobre as relações entre ciência, 

tecnologia e sociedade, foi denominado como movimento CTS, estando intimamente 

ligado ao questionamento do modelo de decisão tecnocrático, postulando uma 

participação da sociedade no direcionamento dado à atividade científico tecnológico.  

Assim, reivindicando decisões mais democráticas e a emergência do surgimento de um 

novo paradigma de sociedade e de ciência (SANTOS, 2007).  

O movimento CTS tem seu surgimento no período posterior à guerra, quando a 

dúvida e a desconfiança em relação à ciência aparecem na opinião pública, 

principalmente após a bomba de Hiroshima. Surge, então, a reflexão sobre o valor e os 

limites da ciência. O movimento CTS, a partir da contestação de um modelo de ciência 

pragmática, também contribui, assim como o movimento ambientalista, com propostas 

de uma educação voltada para a discussão da problemática ambiental, a partir da 

articulação do conhecimento científico com as questões ambientais e a sua inserção no 

ensino. 

Vale destacar que outros aspectos, além da contestação da crise ambiental e 

social, foram fundamentais para possibilitar o surgimento destas propostas na 

perspectiva CTS. Dentre estes aspectos, podemos considerar como fundamental a 
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tomada de consciência de muitos intelectuais com relação às questões éticas que 

envolvem a ciência, a qualidade de vida da sociedade industrializada, a necessidade da 

participação popular nas decisões públicas. Estas cada vez mais sob o controle de uma 

elite que detém o conhecimento científico e, sobretudo, o medo e a frustração 

decorrente dos excessos tecnológicos (SANTOS e MORTIMER, 2002). 

Os estudos CTS são um reflexo de uma época em que se busca exercer uma 

influência social e política mais forte e deliberada sobre a ciência e a tecnologia. Auler 

(2002) destaca que a origem do movimento CTS está ligada ao questionamento do 

modelo de decisão tecnocrático, postulando uma participação da sociedade no 

direcionamento dado à atividade científica e tecnológica, reivindicando assim, decisões 

mais democráticas. 

Desde sua origem, os estudos e os programas em CTS vêm se desenvolvendo 

em três direções, que, apesar de diferentes, estão relacionadas e influenciam-se 

mutuamente (GARCÌA et al., 1996): 

 No campo da investigação ou campo acadêmico: promovendo uma visão mais 

contextualizada da ciência, centram-se numa análise de natureza mais 

conceitual da dimensão social da ciência e da tecnologia; 

 No campo das políticas públicas: defendendo uma participação pública ativa 

em questões que envolvem ciência e tecnologia, possuem uma natureza mais 

prática e política, de ativismo ou militância, e estão mais centrados nas 

conseqüências sociais do desenvolvimento científico e tecnológico; 

 No campo da educação: buscando um ensino de ciências mais crítico e 

contextualizado, que contribua para promover a participação da sociedade em 

questões relacionadas ao desenvolvimento cientifico e tecnológico. 

A ciência e a tecnologia exercem hoje uma grande influência no mundo em que 

vivemos, e são, muitas vezes, consideradas pelas sociedades modernas como algo 

divino e sem contestação. Esta supervalorização contribui para a construção de sentidos 

que coloca a ciência como a única a resolver os problemas da humanidade (SANTOS e 

MORTIMER, 2002). 
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A perspectiva CTS apresenta-se como uma proposta pedagógica que desvincula 

a idéia de ciência neutra, absoluta e impessoal para uma ciência que se aproxima da 

realidade do aluno, trazendo significado para aquilo que é estudado.  

Uma visão crítica da ciência expressada tanto por filósofos quantos por 

sociólogos tem buscado desfazer o mito do cientificismo, que ideologicamente ajudou a 

consolidar a submissão da ciência aos interesses de mercado, à busca do lucro 

(SANTOS, 2007). A supervalorização da ciência gerou o mito de considerá-la a 

salvação da humanidade e a idéia de que todos os problemas humanos podem ser 

resolvidos cientificamente. Essa perspectiva foi nomeada por Auler (2001) de 

alfabetização científica e tecnológica (ACT) reducionista. Em contraposição a essa 

perspectiva reducionista defendeu-se uma educação científica e tecnológica crítica, a 

qual Auler (2001) denominou como perspectiva ampliada. Segundo esse autor:  

A reducionista, em nossa análise, desconsidera a existência de construções 
subjacentes à produção do conhecimento científico-tecnológico, tal como 
aquela que leva a uma concepção de neutralidade da Ciência-Tecnologia. 
Relacionamos a esta compreensão de neutralidade os denominados mitos: 
superioridade do modelo de decisões tecnocráticas, perspectivas 
salvacionistas da Ciência-Tecnologia e o determinismo tecnológico. A 
perspectiva ampliada busca a compreensão das interações entre Ciência-
Tecnologia-Sociedade (CTS), associando o ensino de conceitos à 
problematização destas construções históricas vinculadas a suposta 
neutralidade da Ciência e da Tecnologia como a superioridade do modelo de 
decisões tecnocráticas, a perspectiva salvacionista, redentora atribuída à 
Ciência e Tecnologia e o determinismo tecnológico (AULER 2001, p.105). 

Como um dos movimentos de contraposição a essa tendência, as propostas 

curriculares com enfoque CTS apontam para a necessidade de formar os cidadãos em 

ciência e tecnologia, o que não vinha ocorrendo nas organizações curriculares 

anteriores. O cenário em que tais documentos curriculares para o ensino de ciências 

foram desenvolvidos corresponde, no entanto, ao dos países industrializados, na Europa, 

nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália, onde havia grandes preocupações quanto 

à educação científica e tecnológica.  

No Brasil, os currículos de ciência começaram a incorporar na década de 1970 

uma visão de ciência como produto do contexto econômico, político e social. Já na 

década de 1980, a renovação do ensino de ciências, a partir do processo de 

redemocratização brasileira vivenciado, passou a se orientar pelo objetivo de analisar as 

implicações sociais do desenvolvimento científico e tecnológico, que contribuíssem 

para a compreensão e uso da tecnologia e para a consolidação da democracia. 

(SANTOS e MORTIMER, 2002). Nesta época, como vinha sendo questionada a 
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hegemonia norte-americana e a revolução tecnológica, passou-se a repensar o papel que 

a ciência e a tecnologia exerciam para a manutenção do modelo de desenvolvimento 

dependente. Além disso, a crise econômica, a busca por uma etapa de industrialização, 

informatização e desenvolvimento, e a transição de política ditatorial para uma política 

democrática contribuíram para que essas discussões fossem introduzidas no Brasil. 

 As proposições de inclusão de tópicos relativos à CTS no currículo de ensino de 

ciências se faz presente no Brasil desde a década de 1970, quando segundo Krasilchik 

(1987) houve uma maior preocupação com problemas ambientais. Conforme Santos 

(2007) ressalta: 

Pode-se considerar que aspectos curriculares relativos a cursos com ênfases 
em CTS sempre estiveram presentes implicitamente em recomendações 
curriculares de ensino de ciências, na medida em que o propósito desse 
ensino sempre esteve voltado para a cidadania (p.3). 

Por meio dos currículos de ciências com ênfase CTS, o ensino apenas de 

conteúdos e de conceitos deixa de ser prioridade, não por não serem necessários, mas 

porque sua importância será mais bem percebida pelos alunos se eles aparecerem como 

meio para dar sentido aquilo que é questionado (MARTINS, 2002). O conteúdo do 

ensino CTS deve estar centrado em temas de relevância social. Segundo Santos e 

Mortimer (2000), podemos encontrar na literatura uma infinidade de temas sociais que 

podem ser abordadas em um currículo CTS, como por exemplo: saúde, alimentação e 

agricultura, recursos energéticos, terra, água e recursos minerais, indústria e tecnologia, 

ambiente, transferência de informações e tecnologia, ética e responsabilidade social. 

Entre as estratégias que podem ser usadas para a abordagem desses temas, os autores 

destacam as palestras, as demonstrações empíricas, as sessões de questionamentos, as  

soluções de problemas de laboratório, os jogos de simulação, os fóruns e os debates, os 

projetos individuais e de grupo, as redação de cartas para autoridades, as pesquisa de 

campo do trabalho, os palestrantes convidados e as ações comunitária, além da visita a 

indústrias e  museus. 

Assim como os documentos curriculares, vários materiais didáticos e projetos 

curriculares brasileiros foram elaborados para o Ensino de Ciências e de Química nas 

décadas de 80 e 90, incorporando elementos do movimento CTS. Dentre os materiais 

didáticos, podemos citar a coleção de livros do Grupo de Pesquisa em Ensino de 

Química da USP – GEPEQ (1993, 1995, 1998), o livro Química e Sociedade (MOL et 

al., 2000) e o livro Química, Energia e Ambiente (MORTIMER et al., 1999). Dentre as 
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recomendações curriculares podem ser destacadas a Proposta Curricular de ensino de 

Química da CENP/SE do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 1988), as recomendações 

para o currículo do magistério de CISCATO e BELTRAN (1991), e a Proposta 

Curricular de Química para o Ensino Médio do Estado de Minas (MORTIMER et al., 

1998). 

A vinculação do enfoque CTS ao Ensino de Química é fundamental 

concomitantemente com uma reflexão e discussão sobre aspectos emergentes causados 

pelo uso incorreto de novas tecnologias, ocasionando sérios problemas sociais e 

ambientais para toda a sociedade em questão. 

Inserir a abordagem de temas CTS no ensino de ciências com uma perspectiva 

crítica significa ampliar o olhar sobre o papel da ciência e da tecnologia na sociedade, 

procurando não dissociá-los, mas trazê-los para o cerne da discussão sobre as questões 

econômicas, políticas, sociais, culturais, éticas e ambientais (SANTOS, 2007). 

Reconhecemos que os movimentos ambientalistas e CTS, que abriram espaços e 

debates para o fortalecimento das discussões em torno da perspectiva CTS e da EA, 

como possibilidades na construção de uma educação voltada à formação e à cidadania 

trilharam suas trajetórias e foram construindo suas identidades de maneira relativamente 

autônomas, não sendo necessariamente coincidentes e até formando, em algumas 

situações, zonas de tensão e de exclusão.  

Mas, apesar de seguirem caminhos distintos e de contribuírem para a mudança 

de paradigma na construção curricular nestes últimos anos de forma autônoma, é 

importante salientar que todo movimento CTS incorpora a vertente ambiental à tríade 

CTS e que quando se traz para a discussão questões relacionadas com a temática 

ambiental, em algumas ocasiões torna-se inevitável não se relacionar aspectos referentes 

à abordagem CTS (SANTOS, 2007). 

Não pretendemos desconsiderar e afastar as tensões e divergências em torno dos 

movimentos culturais e históricos em que se produziram a EA e a educação CTS e nem 

apagar as contradições existentes. Mas evidenciar que em determinadas situações a 

incorporação da perspectiva CTS no desenvolvimento do trabalho pedagógico da EA, 

pode acrescentar e enriquecer as discussões em torno das questões ambientais.    

Considerando que a abordagem CTS também incorpora uma perspectiva de 

reflexão sobre conseqüências ambientais, posteriormente alguns autores passaram a 

utilizar a sigla CTSA, para atribuir maior ênfase às implicações ambientais das CTS as 

implicações ambientais (SANTOS, 2007). 
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Sobre a integração da dimensão ambiental nas relações CTS, no contexto 

educacional e, mais precisamente na construção de um documento curricular, o 

canadense Glen Aikenhead é um dos pioneiros no tema. Foi ele que liderou o 

desenvolvimento dos parâmetros nacionais para a educação em Ciências no Canadá, 

lançados em outubro 1997, no qual abrangeu todos os níveis de escolaridade. Para 

Aikenhead (2000), trata-se de um avanço das relações CTS para as relações ciência-

tecnologia-sociedade-ambiente (CTSA) no âmbito da alfabetização científica. Essa 

publicação é um documento que expressa uma “política curricular” e não um currículo 

propriamente dito, o que preserva a autonomia e a independência curricular das 

províncias canadenses. Trata-se de uma orientação curricular ímpar, pois avança das 

preocupações com as relações CTS para as relações CTSA (AIKENHEAD, 2000). 

Em tese, podemos dizer que, pela sua origem, toda abordagem CTS incorpora 

aspectos da questão ambiental à sua perspectiva. Ocorre que discussões sobre CTS 

podem tomar determinados caminhos que não, necessariamente, as questões ambientais 

sejam consideradas ou priorizadas e, nesse sentido, o enfoque CTSA vem resgatar e 

evidenciar as questões relacionadas à temática ambiental. Assim, o objetivo central do 

enfoque CTSA é acrescentar aos propósitos de CTS a ênfase em questões ambientais 

trazidas também pela educação ambiental e estimular a promoção da cidadania. 

Optaremos em adotar a sigla CTSA apenas como forma de destacar a relevância 

das interrelações entre as questões associadas à temática ambiental e com a abordagem 

CTS, de modo a evidenciar esta integração. 

Independente de qualquer sigla consideramos que as propostas educativas que 

buscam relacionar questões referentes à ciência-tecnologia-sociedade juntamente com 

as questões ambientais devem propiciar tanto a aquisição de conhecimentos científicos 

quanto a utilização de habilidades e desenvolvimento de valores e a formação de 

sujeitos críticos, a partir do ato político (OLIVEIRA, 2009). 

Segundo Bettencourt (2000), tanto a Educação Ambiental quanto as relações 

CTS compartilham uma preocupação similar: a educação deve possibilitar a formação 

de cidadãos informados e capazes de tomar decisões sobre problemas atuais, 

particularmente questões envolvendo as complexas relações entre ciência, tecnologia, 

sociedade e ambiente. A autora afirma que relações CTS e EA não compartilham apenas 

propostas, mas também temas inter-relacionados, como a mudança climática global, a 

poluição, o uso dos recursos naturais e outros tópicos ambientais. 
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Um dos avanços propiciados pelos estudos CTSA, no que diz respeito à 

educação, está no reconhecimento de que o ensino e o aprendizado não podem mais se 

basear em concepções superficiais idealizadas de ciência, tecnologia e ambiente, mas 

deve incluir a complexidade dos temas relativos ao desenvolvimento científico e 

tecnológico e suas consequências socioambientais. 

Segundo Pinheiro, Silveira e Bazzo (2007), o movimento CTS proporcionou 

mudanças curriculares em vários países e vêm recebendo com frequência mais adeptos, 

inclusive no contexto brasileiro, no qual as proposições de inclusão de tópicos no 

currículo de ensino de ciências relativos a essa tendência ocorrem desde a década de 

1970. Podemos considerar que aspectos curriculares relativos a cursos com ênfases em 

CTSA estiveram, principalmente a partir dos anos 80 do século passado, presentes 

implicitamente em recomendações curriculares de ensino de ciências. Todavia, 

percebemos que as recomendações mais explícitas sobre as relações CTSA só foram 

incorporadas aos documentos legais nas proposições das diversas versões dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) do Ensino Fundamental e Médio elaboradas 

nos últimos dez anos (SANTOS, 2007). Estas recomendações foram influenciadas 

principalmente pelo processo de redemocratização do Brasil, que trouxe a possibilidade 

de mudanças em vários seguimentos, sobretudo, no setor educacional. A promulgação 

da Constituição Federal, em 1988, abriu espaço para a discussão e a elaboração de 

documentos públicos de grande importância, como a nova Lei de Diretrizes e Base 

(LDB), os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs) que provocaram uma mudança paradigmática na construção 

curricular brasileira.  

Desta forma, os documentos curriculares produzidos após a promulgação da 

nova LDB, de 1996, tiveram em seus discursos uma incorporação mais intensa da 

abordagem CTSA, afirmando-se como tendência curricular na Educação em Ciências 

que, ao questionar a crise ambiental vivenciada pelo mundo e a emergência na mudança 

de paradigma e de uma mentalidade racional-positivista, oferece elementos que 

possibilitam aos educandos enfrentar os problemas da sociedade contemporânea. 

Os discursos curriculares que têm como característica o enfoque da perspectiva 

CTSA podem possibilitar condições de franquear um conjunto de problemas e de 

conflitos que além de expor mazelas sociais e econômicas, ligadas ao nosso modelo de 

desenvolvimento, põe à vista dimensões ambientais, éticas, culturais e políticas de 

modo explícito (PINHEIROS, 2007). 
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O discurso curricular é constituído por múltiplas vozes, trazendo consigo 

interesses distintos. Essa constituição pode influenciar na formação de um “discurso 

curricular hibrido” (LOPES, 2006). Segundo esta autora, os discursos curriculares são 

produtos da recontextualização de outros textos, são híbridos de múltiplos discursos – 

discursos acadêmicos nacionais e internacionais, discursos das agências multilaterais de 

fomento e discursos das escolas. Esses discursos podem se configurar como contextos 

de disputas e embates que envolvem a construção dos currículos. Além disso, nenhum 

discurso pode ser compreendido fora das relações materiais que o constitui, ainda que 

tais relações materiais transcendam à análise das circunstâncias externas ao discurso. 

Investigar os discursos implica explorar as regras que norteiam as práticas (LOPES, 

2006). 

É importante considerar que o processo de construção de um currículo está 

totalmente relacionado com as questões de poder. São as questões de poder que vão 

acabar selecionando o que será trabalhado e de que forma será trabalhado, a partir do 

discurso ou textos que constituem o currículo. Segundo Silva (2005): 

“O currículo é sempre resultado de uma seleção: de um universo mais amplo 
de conhecimentos e saberes seleciona-se aquela parte que vai constituir, 
precisamente, o currículo. As teorias do currículo, tendo decidido quais 
conhecimentos devem ser selecionados, buscam justificar por que “esses 
conhecimentos” e não “aqueles” devem ser selecionados” (p.15). 

O currículo está basicamente ligado ao contexto educacional. Dessa forma, para 

compreender seu significado devemos conhecer as estruturas internas (SACRISTAN, 

2000), que estão ligadas ao enquadramento político, à divisão de decisão, ao 

planejamento, a tradução de materiais, ao manejo por parte do professorando das tarefas 

de aprendizagem e a avaliação dos resultados. 

Para Goodson (1995), o currículo escrito é o testemunho público e visível das 

racionalidades escolhidas e da retórica legitimada das praticas escolares. Isso, por sua 

vez, não deve levar ao estabelecimento de uma relação direta entre as proposições do 

currículo escrito e suas relações na sala de aula. Mas a conceber que esse currículo 

escrito permite entender o modo como as influências e os interesses ativos intervêm nas 

proposições que fixam frequentemente parâmetros para a realização e negociação nas 

escolas. Goodson (1995) enfatiza que, 

[...] o currículo escrito nos proporciona um testemunho, uma fonte 
documental, um mapa do terreno sujeito a modificações; constitui também 
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um dos melhores roteiros oficiais para a estrutura institucionalizada da 
escolarização (p. 21). 

Desse modo, segundo o excerto, podemos dizer que os princípios curriculares 

podem ser refocalizados e ressignificados, a qualquer momento, dependendo do 

contexto histórico e das questões de poder em disputa para a constituição curricular, 

podendo inclusive serem orientados para finalidades diversas daquelas estabelecidas 

inicialmente. A construção dos discursos e dos textos oficiais que irão compor o 

currículo em muito dependerão do rumo das políticas curriculares (HYPOLITO, 2010). 

As políticas curriculares são responsáveis por selecionar, ordenar e mudar o currículo. 

Para Sacristán (2000), a política curricular  

[...] é um aspecto especifico da política educativa que estabelece a forma de 
selecionar, ordenar e mudar o currículo dentro do sistema educativo, tornado 
claro o poder e a autonomia que diferentes agentes têm sobre ele, intervindo, 
dessa forma, na distribuição do conhecimento dentro do sistema escolar e 
incidindo na prática educativa, enquanto apresenta o currículo a seus 
consumidores, ordena seus conteúdos e códigos de diferente tipo. (p.109). 

A política curricular é, assim, uma produção de múltiplos contextos sempre 

produzindo novos sentidos e significados para as decisões curriculares nas instituições 

escolares (LOPES, 2006). Mesmo se tratando de um documento institucionalizado por 

um órgão oficial, os textos e discursos que compõem um currículo são elaborados por 

diversos atores oficiais e não-oficiais. Lopes (2003) sublinha que 

[...] o próprio adjetivo “oficial” indica apenas a origem governamental de um 
texto, sua autoria assinada e uma marca significativa difundida socialmente. 
Na medida em que os diferentes contextos se interpenetram, os diferentes 
atores nos contextos oficial e não-oficial interagem, gerando uma 
interpenetração de textos e discursos. Por conseguinte, não há uma separação 
absoluta entre o que é produzido no contexto oficial e em outros contextos 
(p.264). 

Na constituição curricular disciplinar de Química, em especial, os múltiplos 

contextos presentes em seu discurso acabam acarretando determinadas contradições. 

Quando tomamos, por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (PCNEM), tais contradições do texto ficam evidentes quando percebemos a 

associação de um discurso sobre as habilidades e as competências, vinculadas às 

concepções instrumentais de currículo, e as perspectivas cognitivistas do Ensino de 

Química (LOPES, 2005). Muitas das competências e habilidades propostas ao longo do 

texto dos PCNEM permanecem sem vinculação efetiva com os conceitos químicos.  
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A incorporação da abordagem CTSA tem sua origem a partir de um histórico de 

crítica aos currículos excessivamente conteudistas. Além disso, ela pode acarretar na 

produção de discursos curriculares híbridos e caracterizar uma contradição nítida em 

relação ao discurso cognitivista, no qual apresenta as dimensões dos conhecimentos 

químicos a serem desenvolvidos nas práticas educativas. Portanto, a abordagem CTSA 

presente em um currículo por competências no ensino de Química pode se apresentar 

como uma forma de se contrapor ao currículo enciclopédico (LOPES, 2005). 

Para Carvalho (2006), quando falamos em currículo, estamos falando também 

em um processo de escolhas, de seleção, e de determinadas decisões. Estamos 

definitivamente no campo da política. Referimos nos ainda na disponibilidade de 

conhecimentos, em dimensões éticas e estéticas presentes em nossas práticas. Carvalho 

salienta que diferentes grupos sociais certamente tentarão legitimar e disseminar 

conhecimentos, perspectivas éticas e estéticas que melhor atendem a seus interesses e 

que, sem ingenuidades, é preciso encarar esse fato como uma questão de poder, sendo 

necessário compreender, assim, quais serão os interesses que prevalecerão e quais 

grupos terão maior êxito em fazer valer a sua posição para que seja possível um 

entendimento mais amplo da constituição de um documento curricular. 

Para Sacristan (2000), o currículo é uma práxis, e não um objeto estático ou um 

instrumento de dominação social. Entendemos por práxis a expressão da função 

socializadora e cultural da educação. Por isso, as funções que o currículo deve cumprir 

como expressão do projeto cultural e da socialização, são as de proporcionar estratégias 

de ensino, por meio de seus conteúdos, de seu formato e de suas práticas pedagógicas 

propostas, possibilitando a formação de sujeitos críticos, capazes de tomarem decisões 

responsáveis e de se posicionarem criticamente frente aos problemas socioambientais 

emergentes. 

Partir do conceito de currículo como uma práxis e entendido como a construção 

social que elabora conceitos e orientações escolares, nos leva a analisar os contextos 

concretos que lhe dão forma e conteúdo, antes de passar a ter alguma realidade como 

experiência de aprendizagem para os alunos, para posteriormente continuar a análise 

dentro do âmbito do sistema educativo com seus determinantes mais imediatos até vê-lo 

convertido ou modelado de uma forma particular na prática pedagógica.  

O currículo deve ser pensado como um intenso processo de construção e 

reconstrução, em que os interesses sociais vão se modificando e, com isso, atribuindo 
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novos sentidos ao discurso curricular ao longo de sua reconstrução (SACRISTÁN, 

2000).  

Os diferentes discursos produzidos ao longo de sua reconstrução histórica, nos 

variados contextos de definição curricular, são recontextualizados por processos de 

hibridização destaca Lopes, 2005, com a finalidade de garantir às políticas sua 

legitimidade, bem como articular demandas desses mesmos grupos. Assim, o currículo 

será composto por diversos discursos de forma híbrida, em que a incorporação desses 

diferentes discursos nos documentos curriculares será resultado de um complexo 

processo de negociação, pelos diferentes sujeitos e grupos sociais, de sentidos em torno 

das políticas. 

Para Dias e Lopes (2009), a complexa produção do discurso curricular acaba por 

transformar-los em textos ambivalentes, marcados por proposições com variados 

sentidos, por vezes aparentemente contraditórios, resultando em documentos 

curriculares híbridos. Com isso, garante uma possível legitimidade do texto diante de 

uma comunidade reconhecida. A existência de um campo de disputa em torno das 

demandas orientadas por diferentes concepções e filiações teóricas é um aspecto 

relevante nas análises que visam a entender como os textos das políticas curriculares 

incorporam as diferentes perspectivas. 

O currículo está contido em um conjunto vasto de políticas e práticas. Assim, 

acreditamos que a incorporação de aspectos relacionados com a EA em torno de todo 

discurso curricular, mais especificamente, neste caso, para a disciplina de Química, 

poderia possibilitar um aprofundamento no debate da complexidade da problemática 

ambiental (ZUIN et al., 2009). 

Considerar a questão ambiental, enquanto uma problemática complexa, no 

processo de construção curricular de Química, possibilita questionarmos a atual 

configuração do próprio projeto científico da modernidade que coloca a ciência e a 

tecnologia como forças produtivas praticamente únicas. Dessa forma, acaba isolando o 

natural e o social, fazendo prevalecer uma linguagem de leis gerais e universais, 

deixando em muitas ocasiões, à margem outras formas de linguagens e saberes (ZUIN 

et al., 2009). 

Acreditamos que a inserção e a problematização da questão ambiental na 

constituição do currículo de Química voltado para a práxis, pode proporcionar uma 

efetiva contribuição para criar caminhos que possibilitem repensarmos no modelo de 

sociedade vigente, a partir de uma revisão crítica dos conhecimentos e das tecnologias 
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de que dispomos e um posicionamento crítico e político diante da problemática 

socioambiental vivenciada atualmente. 

A partir das perspectivas apresentadas, o objetivo desse projeto é analisar que 

aspectos da temática ambiental estão incluídos nos documentos curriculares atuais 

desenvolvidos pelos órgãos governamentais, em âmbito federal, estadual e distrital, 

especificamente para o Ensino de Química do Ensino Médio, procurando identificar 

aproximações ou distanciamentos destes documentos em relação à Educação Ambiental.  

Pretendemos analisar se tais propostas contribuem para a construção de um 

ensino de Química que possibilite ao aluno a sua autonomia e participação no debate e 

nas decisões referentes às questões ambientais, considerando e relacionando aspectos da 

perspectiva CTS. 

A partir dessas considerações, as seguintes questões são tomadas como 

orientadoras do processo de coleta e análise dos dados para esta investigação: 

 

1) Quais aspectos da temática ambiental são explorados nos documentos 

curriculares elaborados pelo MEC e pelas Secretarias Estaduais e Distrital de Educação 

para o Ensino de Química do Ensino Médio?  

2) Quais aproximações ou distanciamentos podem ser observados entre os 

documentos curriculares analisados em relação à Educação Ambiental?  

3) Os aspectos relacionados com a temática ambiental presentes nos documentos 

analisados incorporam, implícita ou explicitamente, perspectivas propostas pelo 

movimento CTS? 

 

1.1. Procedimento Metodológico 

A presente pesquisa destaca-se por sua natureza qualitativa, por seu propósito de 

obter dados descritivos por meio da análise de documentos curriculares de Química 

produzidos em âmbito nacional, estadual e distrital. 

Entendemos a abordagem qualitativa de pesquisa como o caminho mais 

apropriado para este estudo, pois ela possibilita a valorização de um “universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 
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espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos a operacionalização de variáveis”, conforme define Minayo (1996).  

Lüdke e André (1986) sublinham que 

[...] analisar os dados qualitativos significa “trabalhar” todo o material obtido 
durante a pesquisa, ou seja, os relatos de observação, as transcrições de 
entrevista, as análises de documentos e as demais informações disponíveis. A 
tarefa de análise implica, num primeiro momento, a organização de todo 
material, dividindo-o em partes, relacionando essas partes e procurando 
identificar nele tendências e padrões relevantes. Num segundo momento 
essas tendências e padrões são reavaliados, buscando-se relações e 
inferências num nível de abstração mais elevado (p.45). 

Uma vez que se trata de uma pesquisa que tem como procedimentos a análise 

documental, a primeira etapa deste trabalho foi estruturada por meio da seleção do 

“corpus documental”. Seguida de uma cuidadosa analise documental, que se pauta em 

uma técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando 

informações e/ou contextualizando o fenômeno estudado, seja desvelando aspectos 

novos de um tema ou problema (LUDKE; ANDRÉ, 1986).  

De acordo com Ludke e André (1986, p. 38) a análise documental visa 

identificar informações factuais nos documentos a partir das questões formuladas pela 

pesquisa. Dessa forma, qualquer material escrito que possa ser usado como fonte de 

informação sobre o comportamento humano é considerado um documento, por 

exemplo: as leis e os regulamentos, as normas, os pareceres, as cartas, os memorandos, 

os diários pessoais, os jornais, as revistas, os discursos, etc. 

Em linhas gerais, após a seleção do “corpus documental”, realizamos uma 

análise documental em relação à inclusão da temática ambiental nos discursos 

curriculares oficiais do Ensino de Química para o Ensino Médio.  

Em um primeiro momento, a partir de banco de dados disponibilizado pelo 

MEC/INEP, selecionamos para análise o documento referente às orientações 

curriculares elaborados pelo MEC em 2006. Em um segundo momento, realizamos uma 

busca de propostas curriculares atuais elaboradas pelas vinte e seis Secretarias Estaduais 

e uma Secretaria Distrital de Educação, por meio dos documentos disponibilizados 

eletronicamente nos sites das respectivas secretarias. Em um terceiro momento, quando 

a busca direta realizada nos sites oficiais das secretarias de Educação não foram 

suficientes, entramos em contato direto com os representantes de cada secretaria. 

O procedimento escolhido para produção e análise dos dados foi uma 

“adaptação da técnica de análise de conteúdo, modalidade temática, descrita por 
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Bardin” (GOMES; NASCIMENTO, 2006, p. 903).  Bardin (2004, p. 27) afirma que “a 

análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações”, sendo 

“comunicações” tudo aquilo que é dito ou escrito entre um emissor e um receptor. O 

objetivo da análise de conteúdo é interpretar essas “comunicações” revelando seus 

sentidos. 

Gomes e Nascimento (2006) analisaram artigos em periódicos da área de saúde 

pública que tinham como foco de pesquisa a relação homem-saúde, identificando 

possíveis temas, por meio da identificação de unidades de significados e da construção 

de núcleos de sentido. Na proposta desses autores, a análise e a sistematização dos 

núcleos de sentido é que nos levam à identificação de temas. Neste caso, o tema é 

entendido como uma categoria mais ampla que pode abranger mais de um núcleo de 

sentido. Para Gomes e Nascimento (2006 p. 903), na modalidade temática da análise de 

conteúdo proposta por Bardin, o tema “é uma unidade de significação que se liberta do 

texto analisado e pode ser traduzido por um resumo, uma frase ou uma palavra”. Para a 

identificação dos temas se faz necessário “descobrir os núcleos de sentidos que compõe 

a comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição pode significar alguma coisa 

para o objetivo analítico escolhido” (BARDIN, 2004, p. 105). Gomes e Nascimento, 

ainda, (2006) alertam que na análise temática de Bardin (2004), o núcleo de sentido é 

ponto de partida para se estabelecerem os temas, sendo que o núcleo e o tema integram 

um mesmo processo.  

Desse modo, como vimos na proposta de Gomes e Nascimento, o tema está 

sendo entendido como uma categoria mais ampla que pode abranger mais de um núcleo 

de sentido. Por sua vez, os núcleos de sentidos são constituídos de unidades de 

significados, que são expressões na forma de frases ou textos presentes nos documentos 

analisados. 

Em síntese, Gomes e Nascimento (2006) delinearam o seguinte caminho no 

desenvolvimento da análise: 

[...] basicamente, foram percorridos os seguintes passos de análise: (a) leitura 
exaustiva de cada artigo visando a uma compreensão global e à descoberta da 
abordagem utilizada pelos seus autores; (b) identificação das idéias centrais 
de cada artigo; (b) classificação das idéias em torno de núcleos de sentido; (c) 
comparação entre os diferentes núcleos de sentido presentes nos artigos 
estudados; (d) classificação dos núcleos de sentido em eixos mais 
abrangentes (temas) em torno dos quais giravam as discussões dos autores e 
(e) redação das sínteses interpretativas de cada tema (GOMES e 
NASCIMENTO, 2006, p.903). 



31 

A análise dos documentos curriculares de Química para o Ensino Médio 

coletados iniciou-se a partir de várias leituras flutuantes, que possibilitaram uma análise 

mais detalhada dos textos, até que fosse possível identificar as unidades de significados. 

Por meio delas, identificou-se as ideias centrais, cujas interpretações dos sentidos foram 

agrupadas em núcleos de sentido. Posteriormente, houve uma comparação entre os 

diferentes núcleos de sentido formados, reunindo-os em eixos mais abrangentes, de 

forma a permitir a identificação de temas.  

Enfatizamos que nesta análise, o tema está sendo entendido como uma categoria 

ampla que pode inclusive abranger mais de um núcleo de sentido. Da mesma forma, que 

as ideias centrais identificadas a partir das unidades de significado podem perpassar por 

mais de um núcleo de sentido. Essas características possibilitam uma maior 

flexibilidade em relação à análise de conteúdo descrita por Bardin (2004). 

 

1.2. Desenvolvimento da Pesquisa. 

Os dados coletados desde o inicio da pesquisa foram definidos pelo nosso 

interesse em realizar uma análise dos documentos curriculares do Ensino Médio para o 

Ensino de Química atual, produzido por todo o Brasil. Acreditamos que tal analise tem 

a virtude de identificar as diferenças regionais em questões culturais, políticas, 

cognitivas e valorativas da constituição dos discursos em termos da incorporação da 

temática ambiental e da perspectiva CTS. 

Para o desenvolvimento da pesquisa realizamos uma busca dos documentos 

curriculares por todas as Secretarias Estaduais e Distrital de Educação, inclusive pelo 

Ministério da Educação a fim de incluir no “corpus documental” todas as propostas 

curriculares para o Ensino de Química do Ensino Médio atuais elaboradas em âmbito 

federal, estadual e distrital. A busca pelos documentos curriculares foi realizada a partir 

dos sítios oficiais, e do contato direto por meio de correio eletrônico ou telefone. 

Este trabalho está estruturado, em suma, em três capítulos, além da introdução e 

das considerações finais. Na introdução elaboramos a fundamentação teórica e as 

primeiras indagações que nortearam a pesquisa. 

No segundo capítulo, intitulado: “Documentos Curriculares de Química para o 

Ensino Médio no Brasil: a constituição das Dimensões do processo educativo”,  

procuramos traçar a construção curricular de Ciências ao longo do tempo no Brasil, 

trazendo uma posterior discussão em torno das Dimensões do Processo Educativo por 
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meio das análises dos documentos curriculares de Química atuais produzidos em âmbito 

nacional, estadual e distrital. 

No terceiro capítulo, intitulado: “Documentos Curriculares de Química: 

Perspectivas metodológicas”; apresentamos algumas reflexões em torno das 

perspectivas metodológicas identificadas a partir das análises dos documentos 

coletados. 

No quarto capítulo, intitulado: “A emergência de um novo paradigma 

educacional: caminhos e possibilidades para a construção curricular de Química”, 

procuramos discutir e construir caminhos que possibilitem o desenvolvimento de 

práticas educativas a partir da emergência de um novo paradigma de sociedade e de 

educação. 
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2. Documentos curriculares de Química para o Ensino Médio no Brasil: a 

constituição das dimensões para o processo educativo. 

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 Ciências no Brasil até esta época (CHASSOT, 1996). 

Provavelmente, por essa e outras razões os alunos foram pouco estimulados a estudar 

Ciências, uma vez que, mesmo após a criação do Colégio Pedro II, em 1837, as 

disciplinas científicas não faziam parte dos currículos das escolas de ensino médio. Vale 

ainda lembrar que os cursos superiores, mesmo os não literários como Medicina e 

cursos das Escolas Militares e Academia da Marinha, não exigiam a disciplina em seus 

exames (LOPES, 2007).  

A consolidação do ensino de Ciências, e particularmente o ensino de Química, 

só se tornou possível a partir da mudança de mentalidade social em relação às Ciências, 

associada a uma modificação na estrutura econômica da sociedade e que, 

conjuntamente, permitem uma valorização de práticas científicas por diferentes setores 

sociais. 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 essencialmente à ideologia do 

progresso e da modernidade a partir das inovações tecnológicas (LOPES, 2007). 

Desta forma, só a partir da década de 1930 que disciplinas científicas como 

Física e Química foram incorporadas definitivamente no currículo escolar brasileiro, 

coincidindo com importantes transformações econômicas, sociais, culturais, políticas e 

ideológicas  que se processavam em nosso país.  

De forma mais concreta, só na Reforma Francisco Campos, em 1931, que uma 

carga horária maior foi destinada para o ensino de Ciências da Natureza, momento em 

que, dentre as transformações acima mencionadas uma delas referia-se à valorização 

mais significativa dessa área de conhecimento, como disciplina, no contexto escolar 

brasileiro. 
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Em 1945, a Carta Brasileira de Educação Democrática1 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). 

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. Na ocasião, 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. Grande soma de dinheiro 

estadunidense foi empregada no treinamento técnico e científico de seus estudantes, 

assim como dos que viviam em países do bloco capitalista. Afinal, o Brasil possuía uma 

cultura ainda muito influenciada pela colonização europeia, utilizando, por exemplo, 

materiais didáticos que continham muitas informações e poucas atividades a serem 

realizadas pelos próprios estudantes. Nesse contexto, uma das aplicações das 

subvenções estadunidenses foi na produção de novos materiais de ensino, os quais 

deveriam incorporar modernos conceitos sobre ciências e seu ensino, com conteúdos 

relevantes para a maioria das escolas brasileiras (BARRA e LORENZ, 1986). 

Uma característica importante dos projetos curriculares americanos era o fato de 

livros didáticos terem sido escritos por cientistas, sendo influenciados por trabalhos 

científicos de pesquisa. Dessa forma, o aluno tem o papel de participante ativo do 

processo de pesquisa, passando por um processo de formação pautado em um currículo 

empírico-positivista, que, antes do pós guerra, embasava-se por concepções empírico-

descritivista (LOPES, 2007). 

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Base (LDB) em 1961, os currículos 

secundários oficiais foram reduzidos significativamente e assumiram características de 

diversificação e de descentralização. Além disso, a obrigação de separar os estudos em 

clássico e científico deixou de existir, o que trouxe contribuições favoráveis para a 

organização curricular do ensino de Ciências. Simultaneamente a essa inovação, foi 

                                                
1 A Carta Brasileira de Educação democrática foi elaborada nas conclusões do IX Congresso Brasileiro de 
Educação, em junho de 1945, a qual colocou como um dos objetivos educacionais proporcionar maior 
ênfase possível ao ensino de Ciências. 
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estabelecida a equivalência entre os cursos técnico e secundário, tendo o aluno do curso 

técnico o direito garantido de receber o certificado de nível médio. A equivalência entre 

curso técnico e secundário tornou-se possível a partir do desenvolvimento da ciência e 

da tecnologia. Com isso, a Educação passa por uma nova mudança, pois o ensino 

deveria ser voltado à modernidade, à técnica e ao mundo do trabalho, com o intuito de 

responder a demanda do desenvolvimento científico e tecnológico (LOPES, 2007). 

Assim, a mentalidade pragmática na busca do desenvolvimento e do progresso 

levou à ilusão do tecnicismo desenvolvimentista e da glorificação da ciência entre os 

anos de 1960 e 1970, culminando em um reducionismo utilitarista que em pouco 

contribuiu para o avanço das Ciências em um sentido mais amplo. 

Durante os anos de 1980, o retorno à democracia política levantou expectativas 

de desenvolvimento de processos correlatos no conjunto das instituições da sociedade. 

No plano educacional, e apesar de convivermos ainda com a persistência do 

autoritarismo, a abertura política impulsionou, por parte de vários prefeitos e 

governadores de oposição ao governo militar e seus secretários de educação, um 

processo de modificações no sistema educativo, que incluíam reformas estruturais e 

curriculares focalizadas na ampliação e melhoria da escola pública (BONAMINO e 

MARTÍNEZ, 2002). 

Essa perspectiva democrática culminou nas propostas educacionais apresentadas 

durante a elaboração da nova Constituição Federal e no processo de elaboração da nova 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e nas iniciativas de 

reorganização do espaço político-institucional responsável pela educação. 

Como um reflexo desse processo, os anos 90 foram repletos de mudanças no 

contexto educacional brasileiro. Neste período, foram elaboradas e consolidadas várias 

políticas públicas e curriculares propondo diversas modificações na estrutura e no 

pensamento escolar e educacional. Dentre essas políticas públicas, foram publicadas a 

nova LDB em 1996, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e a primeira versão dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

A continuidade da discussão sobre questões curriculares deu-se em torno da 

LDB que tramitava no Congresso desde 1988. A nova LDB incumbe a União, em 

colaboração com Estados, Distrito Federal e municípios, para estabelecer as diretrizes 

para nortear os currículos e seus conteúdos mínimos de forma que se assegure a 

formação básica comum (art. 9º, IV). Ainda em relação à nova LDB, a lei 9.394 

estabelece, em seu Art. 26, que “os currículos do ensino fundamental e do ensino médio 



36 

devem ter uma base nacional comum a ser complementada, em cada sistema de ensino e 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características 

regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 

Na nova Constituição Federal de 1988, é possível encontrar uma série de artigos 

referentes direta ou indiretamente a uma formação básica comum. Por meio deles, 

verifica-se o ideal de se fixar conteúdos mínimos a serem ensinados, dentro dos 

princípios de igualdade e de diversidade, com a finalidade de assegurar uma formação 

básica comum e a coexistência de registros culturais diferenciados, em qualquer 

proposta curricular e nos diferentes níveis de governo e nas unidades escolares 

(BONAMINO e MARTÍNEZ, 2002). 

Conforme previsto na nova LDB, os currículos elaborados pelo Ministério da 

Educação (MEC) teriam seu norte estabelecido pela mediação de diretrizes curriculares 

que deveriam ter como foro de deliberação a Câmara de Educação Básica (CEB), do 

Conselho Nacional de Educação (Brasil, 1997). 

Nas DCN, em concordância com art. 9º da nova LDB, reafirma-se a pertinência 

e proposta de conteúdos curriculares mínimos para a chamada Base Nacional Comum, 

destinados a legitimar a unidade e a qualidade da ação pedagógica na diversidade 

nacional. Conforme o Parecer: 

[...] a instituição de uma Base Nacional Comum com uma Parte 
Diversificada, a partir da LDB, supõe um novo paradigma curricular que 
articule a Educação Fundamental com a Vida Cidadã. 
O significado que atribuímos à Vida Cidadã é do exercício de direitos e 
deveres de pessoas, grupos e instituições na sociedade, que em sinergia, em 
movimento cheio de energias que se trocam e se articulam, influem sobre 
múltiplos aspectos, podendo assim viver bem e transformar a convivência 
para melhor. (BRASIL, 1998b, p. 9). 

Nesse sentido, amparadas pela nova LDB e pelas DCNs, surgiram, após a 

elaboração e publicação dos PCNs, outras inúmeras propostas curriculares estaduais, 

distritais e municipais, com o intuito de propor um currículo que contivesse conteúdos 

de base comum que levasse em consideração as condições regionais e locais. 

É nesse contexto, como já explicitado, de produção de propostas curriculares em 

níveis nacionais e estaduais que esta pesquisa se insere e tem por objetivo a análise de 

documentos curriculares de âmbito federal, estadual e distrital. Dessa forma, o passo 

inicial consistiu em um esforço significativo para localizar os mais recentes documentos 

curriculares para o ensino de Química, elaborados pelo MEC e pelas secretárias 

estaduais e distritais de educação. 
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Para a realização da pesquisa, como relatamos, foram selecionados onze 

documentos curriculares estaduais referentes ao ensino de Química e um distrital, além 

das Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), elaboradas pelo 

MEC/INEP.  

A tabela 1 apresenta, de forma detalhada, os resultados obtidos no processo de 

busca e coleta de documentos: 

Como pode ser observado pela tabela 1, foram encontradas e serão analisadas 

onze propostas curriculares estaduais e uma distrital, juntamente com as OCEM 

elaboradas em 2006.  

Nove Secretarias Estaduais afirmaram utilizar as OCEM, das quais quatro 

(Bahia, Alagoas, Ceará e Espírito Santo) informaram que está em aberto à discussão 

para a elaboração de uma proposta curricular própria. Quatro Secretarias, além de 

informações oferecidas nos sites oficiais, afirmaram em contatos mantidos com 

membros responsáveis e habilitados das respectivas secretarias que as propostas 

curriculares estão sendo elaboradas. No caso do Estado de Pernambuco, já existe o 

documento referente às orientações curriculares para o Ensino Médio elaborado pelo 

próprio Estado. Entretanto, apenas para as disciplinas de Língua Portuguesa, 

Matemática e Educação Física, sendo que os documentos das demais disciplinas estão 

em processo de elaboração. No caso do Piauí e do Amazonas, as propostas curriculares 

não foram encontradas nos sítios das Secretarias de Educação desses Estados e a 

tentativa de alguma informação mais precisa, por meio de contato por telefone, não foi 

bem sucedida. 

Após a constituição do “corpus documental” contendo os documentos 

curriculares atuais para o Ensino de Química do Ensino Médio, realizou-se uma “leitura 

flutuante” dos documentos com o propósito de um primeiro contato com os conteúdos 

presentes nas propostas a serem analisadas. A primeira característica importante que 

observamos, na maioria dos documentos curriculares coletados - antes mesmo de 

realizar a análise dos documentos em relação ao recorte proposto nesta pesquisa que se 

refere à incorporação de aspectos relacionados com a temática ambiental - é a 

proposição de conteúdos curriculares de Base Comum.  

Na sequência, a tabela 2 apresenta o ano de publicação dos documentos 

curriculares para o Ensino de Química do Ensino Médio, localizados nas diferentes 

Secretarias de Estaduais de Educação e se estes propõem ou não um currículo com 

conteúdos de Base Comum: 



38 

 

Tabela 1: Resultado final da busca e coleta das propostas curriculares para o Ensino de 
Química do Ensino Médio das Secretarias Estaduais de Educação dos 26 Estados 
Brasileiros e do Distrito Federal. 

REGIÃO ESTADOS Encontrado 
Utiliza as 

OCEM 

Em 

Elaboração 

Não 

Encontrado 

C
E

N
T

R
O

 

O
ES

T
E

 

Distrito Federal (DF) X    

Goiás (GO)  X   

Mato Grosso (MT) X    

Mato Grosso do Sul (MS)  X   

N
O

R
D

E
ST

E
 

Alagoas (AL)  X   

Bahia (BA)  X   

Ceará (CE)  X   

Maranhão (MA) X    

Paraíba (PB)  X   

Pernambuco (PE)   X  

Piauí (PI)    X 

Rio Grande do Norte (RN)  X   

Sergipe (SE)  X   

N
O

R
T

E
 

Acre (AC) X    

Amapá (AP)   X  

Amazonas (AM)    X 

Pará (PA) X    

Rondônia (RO)   X  

Roraima (RR)   X  

Tocantins (TO) X    

SU
D

E
ST

E
 Espírito Santo (ES)  X   

Minas Gerais (MG) X    

Rio de Janeiro (RJ) X    

São Paulo (SP) X    

SU
L

 

Paraná (PR) X    

Rio Grande do Sul 

(RS) 
X    

Santa Catarina (SC) X    
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Tabela 2. Descriminação dos documentos curriculares para o Ensino de Química do 
Ensino Médio coletados, indicando os Estados de origem, o ano de publicação e se 
propõem ou não um currículo com conteúdos de Base Comum. 

.ESTADOS ANO DE ELABORAÇÃO CONTEÚDOS DE BASE COMUM 

DF 2008 Propõe 

MT 2009 Propõe 

MA 2009 Propõe 

AC 2010 Não especificado 

PA 2003 Propõe 

TO 2009 Propõe 

MG 2006 Propõe 

RJ 2006 Propõe 

SP 2008 Propõe 

PR 2008 Não Especificado 

RS 2009 
Propõe Base Comum de metas e não 

de conteúdos. 

SC 2005 Propõe 

OCEM 2006 Propõe 

Todas as propostas curriculares analisadas foram elaboradas após as publicações 

dos três principais documentos oficiais federais referentes ao processo de reformulação 

da política curricular brasileira da década de 1990 (a nova Lei de Diretrizes e Base - 

LDB de 1996, os Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio - PCNEM de 1998 e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - DCNEM de 1998). Esses 

documentos federais influenciaram e serviram como referência e justificativa para a 

elaboração das propostas curriculares estaduais atuais, das quais em sua grande parte, 

75% apresentam em seus textos, como objetivo principal, propor conteúdos curriculares 

de Base Comum, assim como disposto na nova LDB, nos PCNEM e nas DCNEM. 

A tabela 3 sistematiza excertos retirados dos documentos curriculares para o 

Ensino de Química no Ensino Médio. Os dados são analisados e sinalizam quais 

evidenciam a tendência em adotar os conteúdos de Base Comum em suas propostas: 
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Tabela 3: Excertos dos documentos curriculares elaborados para o Ensino de Química 
do Ensino Médio que propõem em suas propostas conteúdos de Base Comum. 

ESTADOS TRECHOS DOS DOCUMENTOS CURRICULARES 

DF 

De acordo com a LDB, em seu artigo 26, os currículos do ensino 
fundamental e médio devem ter uma base nacional comum a ser 
complementada por uma parte diversificada. Recentemente, a 
Resolução n° 04 de 13 de julho de 2010 do Conselho Nacional de 
Educação (CNE/CEB), que define as Diretrizes Curriculares Nacionais 
Gerais para a Educação Básica apresenta o assunto destacando que a 
base nacional comum e a parte diversificada não podem se constituir 
em dois blocos distintos, sendo organicamente planejadas de tal modo 
que as tecnologias de informação e comunicação perpassem a proposta 
curricular desde a educação infantil até o ensino médio (DISTRITO 
FEDERAL, 2008, p.16). 

MT 
O quadro a seguir apresenta os conhecimentos químicos da Base 
Comum, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (2002), 
numa perspectiva da tríade: propriedades, transformações e constituição 
dos materiais (MATO GROSSO, 2009, p.78). 

MA 

Conforme o Art. 26 da LDB, o currículo deve ter uma Base Nacional 
Comum em que serão desenvolvidos conhecimentos/saberes comuns 
nos diversos componentes curriculares e uma Parte Diversificada, que 
deve levar em consideração as particularidades locais e regionais, 
favorecendo a construção de estruturas necessárias ao desenvolvimento 
de competências e habilidades, para a formação dos alunos do Ensino 
Médio (MARANHÃO, 2009, p.11). 

PA 

A Secretaria de Estado de Educação – SEDUC-Pa propõe um novo 
modelo curricular para o Ensino Médio, com base no Artigo 26 da LDB 
e nas novas Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio. As referidas 
Diretrizes estabelecem uma Base Nacional Comum - BNC a ser 
complementada, em cada estabelecimento escolar, por uma Parte 
Diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e da clientela, lançando-se mão da 
Interdisciplinaridade e da Contextualização como recursos para ampliar 
as inúmeras possibilidades de interação entre as disciplinas e entre as 
áreas de conhecimento (PARÁ, 2003, p.5). 

TO 

A Proposta Curricular de Química para o Ensino Médio do estado do 
Tocantins busca contemplar conceitos que permitam a compreensão da 
base comum de Química, proposta pelo PCNEM (ORIENTAÇÔES 
CURRICULARES PARA O ENSINO MÉDIO, 2006), além de permear 
estes mesmos princípios nas relações homem-ambiente, destacando as 
implicações técnicas, econômicas e sociais relacionadas à sua produção 
e a seu uso (TOCANTINS, 2009, p.129). 

MG 

Este documento apresenta uma Proposta Curricular de Química – 
Ensino Médio. Contém o Conteúdo Básico Comum (CBC) para o 
ensino de Química nas escolas do Estado de Minas Gerais, uma 
proposição de Conteúdos Complementares, além de discussões que 
fundamentam e orientam, de maneira geral, as escolhas feitas (MINAS 
GERAIS, 2006, p.11). 
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RJ 

[...] busca também fornecer uma base comum, que deverá ser 
considerada como subsídio para as decisões locais, permitindo 
coerência, consistência e coordenação entre as diferentes opções, 
fornecendo ajuda para decidir sobre programas de ensino, sobre formas 
de avaliação e até mesmo sobre atividades de desenvolvimento 
profissional para a equipe da escola (RIO DE JANEIRO, 2006, p.28). 

SP 
[...] a Secretaria procura também cumprir seu dever de garantir a todos 
uma base comum de conhecimentos e competências, para que nossas 
escolas funcionem de fato como uma rede (SÃO PAULO, 2008, p.8). 

RS 
[...] Espera-se que estes Referenciais ajudem a reverter essa situação, 
servindo como base comum sobre a qual estabelecer, coletivamente, metas 
a serem alcançadas e indicadores para julgar se o foram ou não e o porquê 
(RIO GRANDE DO SUL, 2009, p.19). 

SC 

A Escola, portanto, deve comprometer-se com a elaboração de um 
projeto pedagógico que defina conteúdos e processos metodológicos 
que favoreçam a articulação da base comum do currículo à base 
diversificada, de modo a desenvolver no educando capacidades 
relacionadas a procedimentos técnicos e tecnológicos que promovam 
sua inserção no mundo do trabalho, seja na escola ou fora dela (SANTA 
CATARINA, 2005, p.131). 

 

Assim, podemos observar que dentre as mudanças no paradigma curricular 

brasileiro nos anos 90, a definição de conteúdos curriculares de Base Comum ganha 

espaço significativo nas propostas curriculares estaduais de Química. Essa base comum 

para o currículo é vista como forma de democratizar os conteúdos elaborados pela 

humanidade ao longo de sua história, o que não significa deixar de incluir na 

organização curricular uma parte diversificada, que levasse em consideração as 

particularidades locais e regionais, favorecendo a construção de estruturas necessárias 

ao desenvolvimento de competências e habilidades, para a formação dos alunos do 

Ensino Médio.  

Outro aspecto observado na análise dos documentos, antes de adentrar no recorte 

proposto nesta pesquisa, são as relações entre a necessidade da articulação da educação 

com o mundo do trabalho, que se encontra presente de forma contundente ao longo de 

dez documentos curriculares analisados, de um total de treze.  

A tabela 4 sistematiza alguns excertos nos quais é reforçada a necessidade da 

alfabetização tecnológica básica, no sentido de preparar os alunos para a inserção no 

mundo do trabalho, mundo este em que a tecnologia está cada vez mais presente.  
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Tabela 4: Referências a aspectos relacionados ao mundo do trabalho a partir da análise 
dos documentos curriculares atuais para o Ensino de Química do Ensino Médio 
elaborados pelas Secretarias Estaduais de Educação. 

ESTADOS EXCERTOS RELACIONADOS AO MUNDO DO TRABALHO 

DF 
[...] como objetivo proporcionar aos/às estudantes uma formação geral 
que lhes possibilite a continuidade dos estudos e o ingresso no 
mercado de trabalho. 

MA 

[...] confirmam o seu caráter indispensável para o desenvolvimento 
pleno do educando como cidadão que participa ativamente das 
práticas sociais, que pode se inserir com flexibilidade no mundo do 
trabalho. 

PA [...] Relacionar as transformações no mundo do trabalho, com a 
diversidade sócio-cultural das sociedades. 

TO [...] Trata-se então de, neste nível de ensino, contemplar no currículo, 
a formação do aluno para o mundo do trabalho 

RJ 

[...] Tal formação contribui decisivamente para que os futuros 
trabalhadores do estado cheguem ao mundo de trabalho com a 
habilidade de aprender, pensar de forma criativa, raciocinar 
logicamente, tomar decisões e resolver problemas... 

SP 
[...] na busca de uma aproximação entre os conteúdos escolares e o 
universo da cultura, especialmente no que tange às contextualizações e 
à busca de uma instrumentação crítica para o mundo do trabalho. 

PR 

[...] norteavam o ensino de Química, tais como: preparar o educando 
para a democracia e elevar sua capacidade de compreensão em relação 
aos determinantes políticos, econômicos e culturais que regem a 
sociedade em determinado período histórico, para então atuar no 
mundo do trabalho 

RS [...] a educação básica deverá propiciar a todos a constituição das 
competências necessárias para ingressar no mundo do trabalho. 

SC 
[...] os(as) jovens também reconhecem limites no impacto que a 
instituição escolar tem sobre suas vidas, sobretudo nos benefícios de 
uma provável inserção no mundo do trabalho. 

OCEM [...] sua preparação para o mundo do trabalho e o desenvolvimento de 
competências para continuar seu aprendizado. 

 

Em uma análise mais geral dos documentos curriculares coletados, percebemos 

que, em sua maioria, os textos apontam para a necessidade da articulação da educação 

com o mundo do trabalho.  

No contexto curricular atual observa-se que, ao aluno deve se garantir a 

formação geral, considerando a formação para o mundo do trabalho como essencial para 

enfrentar os desafios contemporâneos, em questões relacionadas às grandes 

modificações e inovações tecnológicas, possibilitando uma maior compreensão dos 

fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos.  

No entanto, observamos a partir das leituras dos documentos curriculares de 

Química que, além da idéia de formação para o mundo do trabalho, outra tendência se 
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evidencia ao longo dos discursos: a necessidade de formação de um novo profissional 

que acompanhe às demandas do mercado, esperando-se um cidadão mais capacitado e 

habilitado ao contexto do sistema produtivo moderno, apto a lidar com o 

desenvolvimento tecnológico e de serem incluídos nos meios de produção. 

A discussão da Educação nos documentos curriculares de Ciências da Natureza 

ganha uma nova perspectiva com a viabilidade da democratização das propostas dos 

conteúdos elaborados pela humanidade ao longo de sua história. Entretanto, a discussão 

em torno das relações com o mundo do trabalho pode ganhar outra dimensão, visando 

possibilitar a todos as competências e as habilidades necessárias para se adentrarem e se 

habituarem ao modernizado sistema produtivo. Nesse contexto, o Ensino Médio passa a 

ser encarado como a etapa ideal para ajustar a capacidade intelectual de cada indivíduo 

ao sistema produtivo.  

2.1. Composição dos documentos curriculares brasileiros mais recentes para o 

Ensino de Química do Ensino Médio quanto à incorporação da temática 

ambiental. 

A partir do processo de leitura flutuante dos atuais documentos curriculares para 

o Ensino de Química no Ensino Médio, pudemos identificar que estes documentos 

apresentam composições distintas em sua estrutura textual.  

Na sequência, a tabela 5 apresenta os itens que compõem esses documentos 

curriculares. 

A partir da relação dos itens que compõem a estrutura das propostas, podemos 

observar que os documentos curriculares do Ensino de Química no Ensino Médio 

organizam-se, de maneira geral, pautado sobre textos introdutórios que procuram 

sistematizar as idéias centrais nos documentos relacionados com as abordagens e/ou 

fundamentações metodológicos. Essas idéias são organizadas em itens, tais como: 

apresentação, introdução metodologia e/ou Fundamentos Teórico-Metodológicos. 

Os documentos curriculares comportam ainda em sua composição, aspectos 

relacionados com a estrutura dos eixos temáticos, estando esse tópico inserido em itens 

que se relacionam com os conteúdos, os eixos temáticos de Base Comum; os temas 

estruturantes, os conteúdos fundamentais, e complementares; as referenciais curriculares 

e os aspectos referentes à ação pedagógica e aos valores e atitudes; enfim as 

competências e conhecimentos em Química. 
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Tabela 5: Apresentação dos itens que Compõe os documentos curriculares atuais para o 
Ensino de Química do Ensino Médio elaborados pelas Secretarias Estaduais de 
Educação. 

ESTADOS ITENS QUE COMPÕEM OS DOCUMENTOS 
CURRICULARES 

DF 
• Apresentação; 
• Introdução; 
• Conteúdos e eixos temáticos apresentados num quadro geral. 

MT 

• Caracterização da área. 
• Introdução e perspectivas históricas e epistemológicas. 
• Orientações metodológicas. 
• Justificativa e eixos temáticos.  

MA 

• Considerações preliminares; 
• Orientações metodológicas; 
• Competências e conhecimentos em Química. 
• Valores e atitudes.  

AC 
• Apresentação; 
• Introdução; 
• Referenciais Curriculares. 

PA • Apresentação. 
• Conteúdos e eixos temáticos apresentados num quadro geral. 

TO • Introdução e caracterização da área; 
• Eixos temáticos. 

RJ 
• Apresentação; 
• Introdução; 
• Quadro dos conteúdos e eixos temáticos propostos. 

MG 

• Apresentação; 
• Introdução; 
• Conteúdos de Base Comum. 
• Conteúdos complementares. 

SP 

• Apresentação; 
• Introdução; 
• Conteúdos que devem ser estudados. 
• Os temas e seu desenvolvimento. 

PR 
• Dimensão Histórica; 
• Fundamentos Teórico-Metodológicos; 
• Temas estruturantes. 

RS 
• Introdução; 
• Justificativa; 
• Temas estruturantes e Conteúdos Fundamentais. 

SC 
• Introdução; 
• Metodologia; 
• Eixos temáticos de Base Comum. 

OCEM 

• Introdução; 
• Metodologia; 
• Conteúdos de Base Comum; 
• Ação pedagógica. 
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Na etapa de análise, procuramos identificar todas as unidades de significado 

referentes à incorporação de aspectos da temática ambiental nos documentos 

curriculares analisados. O resultado foi que encontramos um total de duzentos e 

sessenta e quatro unidades de significado. Considerando apenas o aspecto quantitativo 

desta análise, podemos tomar esse dado como um indicativo de que os novos e mais 

recentes documentos curriculares estão passando por um processo de “Ambientalização 

Curricular”.  

O termo ambientalização curricular refere-se às tendências e predisposições 

aparentes nos currículos para abordagens que possam garantir, entre outras, a 

perspectiva de aspectos relacionados à incorporação da dimensão ambiental nos 

documentos curriculares. 

Entre alguns estudos relacionados a processos de incorporação da dimensão 

ambiental nos currículos está o elaborado pela Rede de Ambientalização Curricular dos 

Estudos Superiores (ACES). Essa rede foi constituída no âmbito de um projeto 

desenvolvido entre 2000 e 2004, no qual participaram universidades brasileiras e 

estrangeiras.. A Rede ACES propôs uma série de dez características2 que poderiam ser 

vistas como indicadoras nos currículos, de processos de ambientalização curricular. No 

caso da nossa pesquisa, consideramos apenas aspectos propostos pela Rede ACES que 

nos remetessem a análise dos discursos curriculares coletados e não à aspectos 

relacionados com a execução das propostas curriculares em âmbito escolar. Desta 

forma, vale a pena salientar que o material elaborado pela Rede ACES não foi utilizado 

como referencial metodológico, mas sim como aporte teórico para interpretarmos as 

questões associadas com a “ambientalização curricular”. 

                                                
2 As dez características propostas pela Rede ACES são: (1) Compromisso para a transformação das relações sociedade-natureza, 

tendo como referencia as relações dialéticas que se estabelecem entre estas transformações e as ocorridas nas relações sociais; (2) A 

complexidade como princípio norteador da ação; (3) Ordem disciplinar: flexibilidade e permeabilidade; (4) Incorporação de 

temáticas e procedimentos diversificados relativos ao meio ambiente, através da abertura do currículo para interações entre cursos, 

disciplinas e profissionais de diversas áreas do conhecimento; (5) Contextualização local-global-local e global-local-global de 

problemáticas locais e globais no tratamento dos problemas referentes à relação homem-natureza; (6) Levar em conta o sujeito na 

construção do conhecimento. O sujeito – tanto como individuo como grupo deve ser considerado no desenvolvimento de conteúdos, 

nas metodologias adotadas e nos projetos desenvolvidos; (7) Considerar os aspectos cognitivos e afetivos dos envolvidos, abrindo 

espaço para a proposição de ações que desenvolvam as dimensões ética e estéticas; (8) Coerência e reconstrução entre teoria e 

prática; (9) Orientação prospectiva de cenários alternativos, promovendo a formação de profissionais críticos, abertos a novas 

experiências e para propostas alternativas de gestão das relações sociedade-natureza; (10) Adequação metodológica, através da 

coerência e articulação entre conteúdos e metodologias, valorizando propostas metodológicas participativas; Espaços de reflexão e 

participação democrática (Grupo da UNESP de Rio Claro. JUNYENT et al 2003 ). 
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A partir das unidades de significado encontradas na análise dos documentos, 

pudemos constituir os núcleos de sentido. Em uma análise posterior, associamos esses 

núcleos de sentido a dois temas mais abrangentes: o primeiro é o das Dimensões da 

Educação Ambiental e, associado a ele, as dimensões de conhecimento, de valores e 

participação política; e o segundo é o das Perspectivas Metodológicas propostas para o 

ensino de Química e relacionados com a temática ambiental.  

No presente capítulo, apresentamos os resultados e a discussão a respeito do 

Tema (A), referente às Dimensões da Educação Ambiental. Já as discussões em torno 

das Perspectivas Metodológicas, referentes ao Tema (B), serão abordadas no próximo 

capítulo. 

O quadro 1 discrimina os núcleos de sentido que foram considerados como 

apontando para  a presença do Tema Dimensões da Educação Ambiental (A) construído 

a partir da análise dos documentos curriculares coletados. 

Quadro 1. Núcleos de sentido relacionados, a partir da análise dos documentos 
curriculares atuais para o Ensino de Química do Ensino Médio elaborados pelas 
Secretarias Estaduais de Educação, com o Tema Dimensões da Educação Ambiental. 

TEMAS NÚCLEOS DE SENTIDO 

(A) 
 

DIMENSÕES DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

(A-1) Dimensão de Conhecimento. 

(A-2) Dimensão valorativa. 

(A-3) Dimensão Política 

O anexo 1 apresenta a distribuição das unidades de significado encontradas na 

análise dos documentos em tornos dos núcleos de sentido associados ao Tema (A). 

 

2.2. Dimensões da Educação Ambiental. 

Segundo Carvalho (2006), as dimensões de conhecimento, valores e de 

participação política apresentam-se como fundamentais no processo educativo e na 

formação de educadores ambientais, sendo assim, pilares essenciais para as práticas 

educativas em EA. Assim, associamos as dimensões de conhecimento, valorativa e 
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política a um tema mais amplo, referente às Dimensões da Educação Ambiental, em que 

chamaremos aqui de TEMA (A).  

Carvalho (2006) sistematiza em seu trabalho aspectos em que considera como 

fundamentais para as práticas educacionais relacionadas com a temática ambiental, no 

qual é representado e caracterizado em três dimensões: 1 – a dimensão relacionada à 

natureza dos conhecimentos; 2 – a dimensão axiológica, isto é, relacionada com os 

valores éticos e estéticos; 3 – o tratamento dado às possibilidades de participação 

política do indivíduo, tendo como meta a formação de cidadãos e a construção de uma 

sociedade democrática. O autor apresenta em seu trabalho, a partir das contribuições 

anteriores de Severino (2001) e Rodrigues (2001), um modelo representativo em que 

relaciona as três dimensões consideradas, representadas na Figura 1. 

Fonte: Carvalho, 2006, p.27. 

Conhecimento

A Dimensão Política

da 
Educação 
AmbientalValores Éticos e 

Estéticos
Participação e 

Cidadania

 
Figura 1. Dimensões da práxis humana a serem consideradas como possíveis 
orientações tanto para a construção e desenvolvimento de projetos de ação como para o 
desenvolvimento de investigações em educação ambiental, segundo Carvalho (2006). 

 Na proposta de Carvalho (2006), o autor enfatiza a necessária reciprocidade 

entre essas dimensões nas práticas educativas em educação ambiental, considerando que 

do ponto de vista pedagógico, não há como tratar estas dimensões de forma isolada ou 

entender “que uma delas seja enfatizada em detrimento de outras” (p.38). 



48 

Procuramos explorar os dados sistematizados na análise em relação às diferentes 

dimensões propostas nos documentos curriculares para o ensino de Química no Ensino 

Médio quando elasse referem à temática ambiental. 

Na Figura 2 é apresentada a distribuição das unidades de significado em torno 

dos núcleos de sentido associados ao Tema (A) a partir da análise dos documentos 

curriculares para o Ensino de Química do Ensino Médio coletados. 

DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES DE SIGNIFICADO

154

40 26
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(A-1) Dimensão de
Conhecimento.

(A-2) Dimensão valorativa. (A-3) Dimensão Política

DIMENSÕES DA EA
 

Figura 2. Distribuição das unidades de significado pelos núcleos de sentido agrupados 
associados ao tema Dimensões da EA a partir da análise dos documentos curriculares 
atuais para o Ensino de Química do Ensino Médio elaborados pelas Secretarias 
Estaduais de Educação. 

Observa-se uma grande predominância da Dimensão de Conhecimento, 

representando aproximadamente 68% do total das unidades de significado associadas ao 

Tema (A), indicando uma presença significativa desta dimensão na composição dos 

discursos curriculares, no que se refere à incorporação de aspectos da temática 

ambiental nas propostas curriculares de Química. 

Apesar dos documentos curriculares de Química analisados apresentarem um 

número considerável de unidades de significado associadas à dimensão de 

conhecimento e uma quantidade pequena de unidades de significado associadas às 

dimensões valorativas e política, vale ressaltar que a preocupação com as questões 

ambientais vem ganhando espaço na construção curricular brasileira para a disciplina de 

Química do Ensino Médio. Observamos que os documentos curriculares de Química 

vêm passando por um importante processo de ambientalização curricular, que poder vir 
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a contribuir para a abertura de possibilidades de reflexão e discussão das questões 

socioambientais nas práticas educativas. 

O processo de ambientalização curricular pode carregar consigo uma força de 

mudança, mas também, com ela, podemos trazer os “perigos” ligados à produção de 

novos poderes e saberes. Os discursos curriculares, quando fundamentados na ótica dos 

sistemas políticos e econômicos, tendem a limitar a força de profundo questionamento 

que a problemática socioambiental coloca para nossos sistemas sociais, culturais e 

econômicos, e a convertê-la a uma questão “inevitável”, porém absorvível pelas 

estruturas existentes e pelas demandas crescentes de uma racionalidade técnica e 

econômica que se expande. 

Contudo, partindo da prerrogativa que a complexidade da problemática 

ambiental exige que se empreendam esforços no campo da ambientalização curricular 

que fossem além das demandas econômicas e produtivas e da correção dos fatores 

secundários do modelo de desenvolvimento vigente, consideramos a necessidade do 

aprofundamento nas discussões em torno das questões socioambientais, tornando-se 

fundamental para este aprofundamento uma maior reciprocidade entre as dimensões de 

conhecimento, valorativa e política. 

No entanto, reconhecemos que o trabalho com as questões relacionadas à 

temática ambiental aliada aos conhecimentos químicos, no processo educativo, 

apresenta-se como fundamentais para possibilitar a formação do aluno para o exercício 

da cidadania.  

No nosso entendimento, processos educativos que tenham como prerrogativa a 

formação do sujeito para o exercício pleno da cidadania devem criar possibilidades que 

propiciem a formação de pessoas que tenham consciência dos direitos e deveres 

inerentes a uma sociedade democrática; que a partir de uma postura crítica diante dos 

problemas socioambientais possam se engajar na sua solução; que tivessem uma 

participação ativa e consciente na condução das questões públicas e que fossem capazes 

de tomar decisões responsáveis e éticas e que beneficiassem todo o coletivo. Educar 

para a cidadania seria o mesmo que formar pessoas como autênticos sujeitos da história 

e, deste modo, como indivíduos cada vez mais livres. Assim, consideramos a dimensão 

cognitiva no desenvolvimento de práticas educativas como essencial na formação de 

alunos emancipados. Mas salientamos que, para pensarmos uma educação formadora do 

ser humano, uma educação baseada apenas em aspectos cognitivos não é suficiente, 
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sendo necessário que consideremos primeiro, a reciprocidade da dimensão dos 

conhecimentos com as dimensões axiológica e política. 

Entendemos que deva existir certa intencionalidade na seleção dos 

conhecimentos químicos a serem trabalhados nas práticas educativas, no sentido de 

possibilitar a transformação social do indivíduo. Acreditamos que devam ser 

trabalhados conteúdos químicos que sejam de grande relevância social e ambiental. 

A partir da identificação das unidades de significado, agrupamos 154 unidades 

de significado à Dimensão de Conhecimentos. Considerando essa quantidade 

considerável de associações com a dimensão de conhecimento, algumas questões nos 

apresentam como pertinentes: a quais conhecimentos os documentos curriculares de 

Química analisados fazem referência? Estariam limitadas apenas ao produto do 

conhecimento científico químico e tecnológico ou estariam compreendidas em um 

sentido mais amplo e de maior abrangência, levando em consideração outras esferas que 

não só as relacionadas ao conhecimento científico químico e tecnológico? 

2.2.1. Dimensão de conhecimento 

Carvalho (1996) afirma em sua proposta que, na análise da natureza dos 

conhecimentos presentes nas propostas de educação, e mais propriamente dito na 

Educação Ambiental, há a necessidade de se considerar tanto os conhecimentos que 

dizem respeito aos processos naturais quanto os conhecimentos relacionados à 

compreensão das interações homem-natureza. Neste sentido, o autor chama a atenção 

para que não se priorize, em relação aos diferentes aspectos da natureza, as abordagens 

de descrição e classificação dos elementos, dos fenômenos e dos processos naturais. 

Quando os componentes naturais são apresentados de forma isolada, as interações entre 

estes componentes e os constantes e dinâmicos processos de transformação acabam por 

ser desconsideradas.  

Carvalho (2006) destaca a importância de reconhecermos que o processo de 

produção do conhecimento científico é, antes de tudo, uma produção humana. Com 

isso, é imprescindível incluir nesta dimensão as relações entre ciência, tecnologia, 

sociedade, associada com as questões ambientais. Para que esta possibilidade se 

concretize, é necessário que haja uma reciprocidade da dimensão dos conhecimentos 

com as outras duas dimensões propostas por este autor. Nesse prisma, é inviável que as 

questões de conhecimento desconsiderem essas outras dimensões. 
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O processo de seleção dos conhecimentos químicos que irão compor um 

documento curricular, considerados como prioritários para determinados grupos, 

certamente está revestido de caráter político e ético. Portanto, é impossível que a 

dimensão dos conhecimentos seja trabalhada a partir de uma abordagem mais ampla 

sem que as questões política e ética sejam consideradas. 

Ao analisar os documentos curriculares de Química do Ensino Médio, 

observamos que as unidades de significado associadas ao núcleo de sentido referente à 

Dimensão de Conhecimento levam a diferentes caminhos e perspectivas, no que se 

refere à incorporação da temática ambiental nos discursos desses documentos 

curriculares. Apresentamos no Quadro 2 os diferentes caminhos e perspectivas 

associadas à dimensão de conhecimento. 

 

Quadro 2. Caminhos e perspectivas associadas à dimensão de conhecimento 
identificadas a partir da análise dos documentos curriculares de Química do ensino 
médio. 

Caminhos e Perspectivas 
Nº de unidades de 

significado 

Compreensão de Componentes e Fenômenos Químicos e 
Processos Naturais. 49 

Relação entre os componentes e fenômenos químicos e a sua 
associação aos processos de alteração ambiental. 57 

Processos de preservação ambiental e minimização da 
degradação ambiental. 19 

Relações entre os conhecimentos químicos e os processos de 
produção e utilização de energia. 20 

Relações entre componentes, fenômenos e processos químicos 
com aspectos relacionados com a temática ambiental e com 

princípios muito próximos da abordagem CTS. 
18 

Aspectos relacionados com a contextualização da Química com o 
mundo do trabalho e aos processos do sistema produtivo. 26 

 

Observamos que aspectos relacionados à Compreensão de Componentes e 

Fenômenos Químicos e Processos Naturais aparecem em grande frequência nos 

discursos curriculares. Foram identificadas quarenta e nove unidades de significado, 

apresentando-se como uma perspectiva bem presente nos discursos curriculares de 
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Química. A abordagem mais presente nesse núcleo faz referência à descrição e 

classificação dos elementos, aos fenômenos e aos processos naturais. Algumas unidades 

de significado relacionadas a esta abordagem são: 

[...] Reconheça as reações nucleares entre as demais reações químicas que 
ocorrem na natureza (PARANÁ, 2008 , p.75). 

[...] Distinção entre transformações químicas e físicas e suas constatações na 
natureza (ACRE, 2010, p.27). 

[...] Compreender a cinética das reações químicas e aplicar esse 
conhecimento para analisar como interferir na velocidade das reações nos 
processos de produção ou fenômenos naturais (ACRE, 2010, p.35). 

[...] equilíbrios químicos envolvidos no sistema CO2 – H2O na natureza (SÃO 
PAULO, 2008, p.54). 

A ênfase na relação entre os conhecimentos químicos e os processos descritivos 

e nos sistemas de classificação dos elementos naturais acaba por predominar este núcleo 

de sentido, reforçando uma abordagem isolada dos componentes da natureza, em que 

não se considera suas complexas interações com os dinâmicos processos de 

transformação do mundo natural (CARVALHO, 2006). Essa relação entre 

conhecimentos químicos e processos naturais acaba por dificultar uma visão mais geral 

e uma compreensão de conjunto. 

Carvalho (2000; 2006) sugere, como uma proposta mais adequada, uma 

abordagem “ecológico-evolutiva” apontando como uma alternativa à abordagem 

conceitual e factual. Segundo o autor, na abordagem ecológica, é possível a análise da 

dimensão espacial que inclui os aspectos físicos, químicos, geológicos e biológicos e 

ainda a “contextualização dos fenômenos naturais em seu meio, enfatizando a interação 

de seus diferentes componentes” (Carvalho, 2006, p. 30). Já na abordagem evolutiva, o 

autor afirma que  

[...] possibilita a compreensão mais profunda da dinâmica natural, não só do 
ponto de vista de seu funcionamento, mas principalmente das razões e dos 
porquês dos complexos processos interativos presentes no meio natural. 
(CARVALHO, 2000, p. 58) 

Ressalta ainda, que nesta abordagem é possível considerar uma variável 

fundamental para que se possam compreender os fenômenos naturais, “qual seja, o 

tempo” (CARVALHO, 2006, p. 30). É a partir desta variável que é possível relacionar 

as transformações geológicas com as transformações biológicas e compreender de 

maneira mais profunda a dinâmica natural. 
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Entretanto, não se deve restringir apenas à dimensão dos aspectos naturais do 

meio, quando se trata do trabalho educativo, em que devem também ser considerados 

outros aspectos além dos que se referem à natureza. Para Carvalho (2006) 

As práticas pedagógicas relacionadas com o meio natural não podem deixar 
de considerar, a partir das proposições dos ambientalistas, outros aspectos 
além dos estritamente referentes à natureza. Nesse sentido, uma das questões 
mais complexas levantadas pelo movimento ambientalista é a que diz 
respeito à relação dos seres humanos, organizados em sociedade, com a 
natureza e, por mais complexos que se apresentem, não podem deixar de ser 
considerados em nossas propostas educativas (CARVALHO, 2006, p.30). 

Assim, as complexas relações humano-natureza devem estar sempre presentes e 

permear a discussão em torno das relações entre conhecimento químico e os aspectos 

naturais do meio e trazer consigo, questões de dimensão política e ética.  

Outro aspecto que observamos estar bastante presente, a partir das análises dos 

documentos curriculares, é referente à relação entre os componentes e fenômenos 

químicos e a sua associação aos processos de alteração ambiental. As unidades de 

significado associadas a esse aspecto explicitam que tais alterações podem ter como 

origem diferentes contextos que provocam tais alterações: pelo crescimento econômico 

e do consumo, pelo aumento das atividades industriais, por perturbações na biosfera, 

pela atividade humana, pela má utilização e manuseio de compostos e produtos gerados 

pela indústria química e questões relacionadas ao avanço e evolução dos conhecimentos 

científicos e tecnológicos.  

Pudemos identificar um total de cinquenta e sete unidades de significado 

associadas a esse aspecto, sendo possível perceber que há uma tendência das propostas 

curriculares em enfatizar relações entre processos e fenômenos químicos e situações de 

alterações ambientais. Alguns exemplos de unidades de significado referentes a esta 

relação podem ser claramente identificados em algumas das propostas curriculares: 

[...] poluição das águas por detergentes, praguicidas, metais pesados e outros, 
e contaminação por agentes patogênicos (SÃO PAULO, 2008, p.56); 

[...]potabilidade da água para consumo humano e poluição (SÃO PAULO, 
2008, p.51). 

[...] Conhecer o impacto ambiental gerado pelo processo de obtenção do 
alumínio (MINAS GERAIS, 2006, p.60). 

[...] Reconhecer a importância dos gases para os seres vivos, seus efeitos na 
atmosfera e os principais problemas gerados para o meio ambiente 
(DISTRITO FEDERAL, 2008, p.144).  

[...] Estudo da combustão de derivados de petróleo e sua relação com a 
poluição atmosférica (ACRE, 2010, p.38). 
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 [...] compreensão das diferenças de comportamento entre substâncias e 
identificá-las como ácidos ou bases, a fim de determinar as causas dos 
fenômenos atmosféricos resultantes de processos poluidores (RIO DE 
JANEIRO, 2006, p.18). 

Carvalho (2004) alerta para a necessidade de se trabalhar as diferentes 

modalidades de degradação ambiental, evitando as perspectivas de tratar aspectos 

relacionados à alteração ambiental apenas como se fosse algo natural, como algo que 

sempre tivesse acompanhado a espécie humana, como se ela fosse um mal necessário, 

ou o preço a pagar pelo progresso, pelo desenvolvimento, implicando ainda em entender 

que essa situação atual faz parte do destino da humanidade, que é algo já dado, como se 

não houvesse um caminho de retorno possível. Assim, quando nesta relação entre 

componentes e fenômenos químicos e a sua associação aos processos de alteração 

ambiental o que se enfatiza é esta perspectiva, que Carvalho (2004) chama de 

“fatalista”, as propostas educativas acabam por contribuir muito pouco para a 

transformação desse quadro de degradação ambiental. 

Aspectos relacionados a processos de preservação e minimização da degradação 

ambiental também estão presentes nas unidades de significado agrupadas ao núcleo de 

sentido referente à Dimensão de Conhecimento. Observamos a presença de 19 unidades 

de significado que nos remetem a aspectos relacionados às ações corretivas, 

preventivas, processos de preservação e de conservação do planeta, da biodiversidade, 

da água, a alternativas menos poluentes e métodos e processo que contribuam para 

solucionar problemas ambientais. Seguem alguns exemplos de unidades de significado 

associadas a esse grupo: 

[...] propor alternativas de solução de problemas ambientais que tenham 
relação com a Química (RIO GRANDE DO SUL, 2009, p.112). 

[...] Selecionar métodos ou procedimentos próprios das Ciências Naturais que 
contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, 
econômica ou ambiental (TOCANTINS, 2009, p.136); 

[...] conhecimentos sobre perturbações nesses sistemas causados pela ação 
humana, identificando, por exemplo, poluentes, e avaliando ações, corretivas 
e preventivas, para essas perturbações (SÃO PAULO, 2008, p.47). 

[...] A consciência para a preservação do balanço e da diversidade na natureza 
(MINAS GERAIS, 2006, p.14). 

[...] A preservação de áreas de beleza e interesse para gerações futuras 
(MINAS GERAIS, 2006, p.14). 

[...] uso e preservação da água no mundo (SÃO PAULO, 2008, p.51);  

[...] contribuir na construção do conhecimento, na melhoria da saúde do 
aluno e do seu padrão de vida e na preservação do planeta (MARANHÃO, 
2009, p.71). 
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O modelo de produção desenvolvimentista trouxe a necessidade do progresso, 

consumindo e esgotando os recursos naturais, degradando o meio ambiente e a qualidade de 

vida e, ao mesmo tempo, gerando processos de exploração, opressão e exclusão do homem 

e dos diversos grupos sociais. Particularmente no Brasil, após a década de 1930, 

aconteceram processos de intensa industrialização e urbanização, alterando 

significativamente a relação do homem e da sociedade com a natureza.  

No entanto, é preciso considerar que determinadas circunstâncias sociais e políticas 

trouxeram novas atitudes ambientais a fim de propor alternativas viáveis para possibilitar a 

minimização dos problemas ambientais como, por exemplo: a utilização de energias 

renováveis e menos poluentes; a proposta de alternativas para solucionar determinados 

problemas ambientais relacionados ou não com a Química; a utilização de processos 

sustentáveis na produção de energia; a proposta de processos industriais que possibilitassem 

o desenvolvimento sustentável e a busca da preservação ambiental, com o intuito de 

melhorar a qualidade de vida da sociedade. 

O reconhecimento e o entendimento dos problemas ambientais não bastam. 

Torna-se necessário desenvolver algumas ações e práticas educativas que possam 

reverter ou mesmo minimizar o quadro de crise instalado. Porém, fica claro que 

nenhuma dessas ações sozinha consegue equacionar uma situação complexa como essa. 

Temos que reconhecer também que apenas práticas educativas com o propósito 

da preservação e da minimização da problemática ambiental como forma de salvação da 

humanidade, apresentam-se como insuficientes para se trabalhar toda a complexidade 

em torno da problemática ambiental vivenciada na modernidade.  

Outro aspecto presente neste núcleo de sentido que consideramos importante 

destacar são referentes às relações entre os conhecimentos químicos e os processos de 

produção e utilização de energia. Foram identificadas vinte unidades de significado em 

que as questões energéticas estão em estreita relação com os conhecimentos químicos:  

[...] Associar efeito estufa com a queima de combustíveis fósseis (MINAS 
GERAIS, p.45). 

[...] Avaliar a eficiência e as implicações ambientais de diferentes 
combustíveis utilizados na produção de energia térmica (RIO DE JANEIRO, 
p.19). 

[...] contextualizar o impacto ambiental das diferentes fontes de energia 
(BRASIL, p.120). 

[...] É preciso levar em conta os impactos ambientais e os custos financeiros e 
sociais das distintas opções energéticas (BRASIL, p.120). 

[...] O efeito estufa ocorre pela presença do dióxido de carbono na atmosfera, 
que teve suas taxas aumentadas significativamente em função da queima de 
combustíveis fósseis e das florestas (PARANÁ, p.55). 



56 

[...] implicações sociais e ambientais das transformações químicas que 
ocorrem com o envolvimento de energia elétrica (SÃO PAULO, p.53). 

[...] os conceitos químicos envolvidos em processos de produção de energia 
devem ser compreendidos em estreita relação com contextos ambientais, 
políticos e econômicos, considerando a perspectiva do desenvolvimento 
sustentável (SÃO PAULO, p.41). 

[...] produção e usos sociais dos combustíveis fósseis (SÃO PAULO, p.55). 

[...] O biodiesel representa uma alternativa renovável ao diesel comum e 
como expectativa de que seja uma alternativa menos poluente (SÃO PAULO, 
p.74). 

[...] Reconhecer a obtenção de energia a partir da queima de combustíveis, 
bem como compreender os processos de produção de energia e sua utilização 
prática (SÃO PAULO, p.55). 

De certa forma, ao longo da história, o humanidade vem contribuindo para 

intensificar a degradação do meio ambiente e os processos de degradação ambiental 

vêm crescendo proporcionalmente ao desenvolvimento das tecnologias e inovações. No 

último século, assistiu-se ao apogeu da intervenção do homem sobre o planeta, com o 

surgimento dos motores a combustão, a queima dos combustíveis fósseis, o surgimento 

das indústrias siderúrgicas e de produtos químicos. Vários autores, como por exemplo 

Braga (2003), associam de forma muito direta as intervenções antrópicas em relação à 

natureza com a tecnologia que envolve a utilização de combustíveis fósseis. Na maioria dos 

casos, estes processos não são acompanhados de análises que sejam capazes de avaliar 

seus impactos sobre o meio ambiente, a toxicidade dos resíduos produzidos ou os 

prováveis danos à saúde.  

Por isso, nos últimos 70 anos, estamos nos deparando com os resultados 

desastrosos deste processo desordenado e lutado para entender o que são os resíduos 

dessa corrida desenvolvimentista para evitar seus efeitos maléficos ao planeta e seus 

habitantes.  

Neste processo de degradação ambiental, reconhece-se que um dos meios que 

mais vem sendo agredido pelo homem é o ar atmosférico. A poluição do ar tem sido, 

desde a primeira metade do século XX, um grave problema nos centros urbanos 

industrializados, com a presença, cada vez maior, dos veículos motorizados que utilizam 

combustíveis fósseis, que vieram a somar com as indústrias, como fontes poluidoras 

(BRAGA, 2003). Provavelmente pela soma desses fatores e a crescente preocupação com o 

meio e com as mudanças climáticas que vêm ocorrendo, a discussão a respeito das questões 

energéticas vem se intensificando em diversos setores da sociedade, inclusive no campo 
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educacional, colocando em questionamento a própria sustentabilidade do atual padrão de 

consumo energético. 

Podemos dizer que, historicamente, o setor relacionado aos processos de 

produção e a utilização de energia vem produzindo grandes impactos ambientais e 

sociais em toda a sua cadeia de produção. Porém, como destacam Silva e Carvalho 

(2006), apenas recentemente o debate sobre os diferentes impactos ambientais 

provocados pela geração e utilização desta energia tem feito parte da agenda mundial de 

discussões. 

As questões voltadas para os processos de produção e utilização energética 

constituem-se em um assunto de grande recorrência no Ensino de Química, devido a sua 

grande relevância na discussão e relação com os conceitos químicos referentes aos 

combustíveis fósseis e ao processo de produção e utilização de energia nuclear e suas 

implicações ambientais. 

Assim, questões em torno da abordagem energética podem proporcionar 

interessantes discussões socioeconômicas e ambientais, abarcando uma série de relações 

com conceitos importantes da química.  

Para Silva e Carvalho (2006), a relação entre as nossas demandas de energia e os 

impactos ambientais diretos e indiretos que são decorrentes das diferentes formas de sua 

produção faz com que a questão energética possa ser amplamente explorada em sala de 

aula como questão controversa. Para os autores, esses temas oferecem a oportunidade de 

propiciarmos um ambiente de discussão em sala de aula, situações em que os estudantes 

possam refletir para além de questões estritamente científicas, levando em consideração 

a importância crucial na discussão das implicações sociais e ambientais da aplicação da 

Ciência e da Tecnologia. Segundo Silva e Carvalho (2006),  

Considerando o potencial pedagógico e o potencial para a discussão sobre o 
significado de conhecimento, produzido a partir de diferentes perspectivas, a 
nossa proposta é a de que os temas controversos passem a ser vistos como um 
princípio metodológico para o desenvolvimento de nossas práticas 
pedagógicas. Isto significa tomar a controvérsia como uma idéia-chave para 
organizar e orientar metodologicamente o trabalho do professor em sala de 
aula (SILVA e CARVALHO, 2006). 

As questões energéticas apresentam-se com um grande potencial para ampliar as 

discussões para além da dimensão de conhecimento, devido à grande relevância 

socioambiental do tema. Assim, consideramos que as questões energéticas relacionadas 
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com os aspectos ambientais poderiam ser mais exploradas ao longo dos discursos 

curriculares. 

Outro aspecto que percebemos em nossas análises em relação às questões 

energéticas, é que mesmo se tratando de uma abordagem pertinente e importante para o 

Ensino de Química, as abordagens dos processos de produção de energia apareceram 

timidamente nos discursos dos documentos curriculares analisados, quando 

comparamos com demais aspectos relacionados com a dimensão de conhecimento. 

Dentre as fontes de energia que estão ligadas aos problemas ambientais, a 

relação que mais aparece nos documentos curriculares de química são as reações de 

processos de combustão relacionados a combustíveis derivados da destilação do 

petróleo e a combustíveis alternativos, como o biodiesel e o álcool, buscando relações 

com a liberação de óxidos poluentes que são formados nesse processo que podem 

ocasionar, dentre outros fatores, a chuva ácida e o efeito estufa. 

Observamos também, a partir da análise dos documentos curriculares de química 

coletados, tendências que nos remeteram para possíveis relações entre componentes, 

fenômenos e processos químicos com aspectos relacionados com a temática ambiental e 

com princípios muito próximos da abordagem CTS. Identificamos 18 unidades de 

significado associadas a esta perspectiva, como pode ser observado nos excertos que 

seguem: 

[...] Desenvolver a capacidade de relacionar o conhecimento químico com as 
aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, políticas e 
econômicas (MARANHÃO, 2009, p.139). 

[...] possibilite a compreensão dos processos químicos em si e a construção 
de um conhecimento químico em estreita ligação com o meio cultural e 
natural, em todas as suas dimensões, com implicações ambientais, sociais, 
econômicas, ético-políticas, científicas e tecnológicas (BRASIL, 2006, 
p.107). 

[...] reconhecer os inúmeros impactos da Química no desenvolvimento 
mundial, nos problemas referentes à qualidade de vida das pessoas, nos 
efeitos ambientais das aplicações tecnológicas da Química (RIO GRANDE 
DO SUL, 2009, p.110). 

A perspectiva CTS tem trazido contribuições importantes para a educação ao 

questionar o estatuto da ciência e da tecnologia diante dos atuais desafios relacionados 

ao desenvolvimento e à sustentabilidade. De acordo com Cerezo (1999), os estudos 

CTS definem hoje um espaço de trabalho recente, embora consolidado, de caráter 

crítico a respeito da tradicional imagem essencialista da ciência e da tecnologia. Em 

geral, essa perspectiva trata de compreender a dimensão da ciência e da tecnologia tanto 

do ponto de vista dos antecedentes sociais, como de suas consequências na comunidade 
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e no ambiente, ou seja, desde os fatores sociais, políticos e econômicos que modulam a 

mudança científica e tecnológica, até as repercussões éticas, ambientais ou culturais 

dessas mudanças. 

De acordo com Santos (1998), o enfoque CTS na educação escolar não só implica a 

introdução de novos conteúdos e métodos de ensino, mas, compreende novos e criativos 

modos de articular o ensino científico ao tecnológico e suas relações com a sociedade e o 

ambiente. Além disso, propicia as condições para que se estabeleçam debates sobre ética e 

cultura, dado que as relações CTS estão carregadas desses componentes e não se disfarçam 

sob o manto da neutralidade.  

Um dos avanços propiciados pelos estudos das interrelações entre CTS e as 

questões ambientais, no que diz respeito à educação, está no reconhecimento de que o 

ensino e o aprendizado não podem mais se basear em concepções superficiais idealizadas de 

ciência, tecnologia e ambiente Todavia deve incluir a complexidade dos temas relativos ao 

desenvolvimento científico e tecnológico e suas conseqüências sócio-ambientais (FARIAS 

e CARVALHO, 2006). 

Observamos, a partir da análise deste núcleo de sentido, um total de dezoito 

unidades de significado em que a relação entre os conhecimentos químicos com a temática 

ambiental e a perspectiva CTS parece-nos evidenciada no texto. Assim, podemos observar 

que estas interrelações estão sendo consideradas, de certa forma, em alguns documentos 

curriculares de química. Entretanto observamos a necessidade de um aprofundamento 

destas interrelações para além da dimensão cognitiva e de uma maior freqüência dessas 

discussões ao longo do discurso curricular. 

Uma característica também bastante presente neste núcleo de sentido, são 

unidades de significado que de alguma forma apontavam para aspectos relacionados 

com a contextualização da Química com o mundo do trabalho e aos processos do 

sistema produtivo. Seguem algumas unidades de significado associadas a este núcleo: 

[...] identificar e representar as transformações químicas que ocorrem tanto 
na natureza como em processos industriais, relacionados ao sistema 
produtivo, através dos quais se originam os diversos materiais utilizados no 
cotidiano (ACRE, 2010, p.24). 

[...] Compreender o mundo à sua volta, tais como os diferentes estados da 
matéria, vários reações químicas que ocorrem na natureza e uma infinidade 
de produtos utilizados em casa e na indústria (DISTRITO FEDERAL, 2008, 
p.139). 

[...] reconhecer equilíbrios químicos e aplicar conhecimentos na 
determinação de constantes de equilíbrios que influenciam nos processos 
naturais e industriais (PARÁ, 2003, p.118). 

[...] acidez e basicidade das águas e alguns de seus efeitos no meio natural e 
no sistema produtivo (SÃO PAULO, 2008, p.54). 
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[...] conhecimentos sobre transformações que ocorrem no sistema produtivo e 
que são importantes para a sociedade (combustíveis, metais) (SÃO PAULO, 
2008, p.46). 

[...] para que o aluno construa uma visão abrangente da transformação 
química e entenda alguns processos químicos envolvidos na natureza e no 
sistema produtivo (SÃO PAULO, 2008, p.43). 

[...] evidenciar como os saberes científico e tecnológico vêm interferindo na 
produção, na cultura e no ambiente (BRASIL, 2006, p. 107). 

Foi apresentado na Tabela 5, que a maioria dos documentos curriculares 

coletados, trazia, em suas idéias centrais, a necessidade da articulação da educação com 

o mundo do trabalho com uma das metas e serem alcançadas Além dessa perspectiva, os 

documentos curriculares também enfatizavam a necessidade da alfabetização 

tecnológica básica, no sentido de preparar os alunos para a inserção num mundo em que 

a tecnologia está cada vez mais presente na vida das pessoas e também da compreensão 

dos fundamentos científicos e tecnológicos da produção de bens e serviços necessários à 

vida.  

Ao observar as unidades de significado encontradas após a análise dos 

documentos curriculares para o Ensino de Química do Ensino Médio, percebemos que, 

ao analisar a incorporação da temática ambiental nestes documentos, as relações com o 

sistema produtivo e com o mundo do trabalho é reforçada e bem marcante em todos os 

documentos curriculares analisados. Além disso, eles sempre oferecem algum indício 

que aponte, mesmo que em aspectos diferentes, para um interesse em comum: a 

formação de alunos capacitados para atuarem no mundo do trabalho, fornecendo 

subsídios para a manutenção de um sistema produtivo que se mostra com grande 

aptidão para provocar alterações significativas na dinâmica natural e um alto grau de 

degradação ambiental. 

Com o auge do processo de industrialização brasileira, que se iniciou na década 

de 1930 e se potencializou na década de 1950 e 1960, no período pós-guerra, o contexto 

curricular brasileiro, seguindo influências dos currículos norte americanos, segue um 

modelo tecnicista de currículo. Como sabemos, o tecnicismo se baseia em princípios de 

racionalidade, eficiência e produtividade. Esse modelo tecnicista de currículo tinha 

como proposta, possibilitar o desenvolvimento tecnológico capitalista, mas que acabaria 

proporcionando, como uma de suas principais conseqüências, a ampliação do processo 

de desigualdade social. 

Assim, nessa perspectiva, aspectos relacionados às questões ambientais aliadas 

aos conhecimentos químicos estariam apenas condicionados à manutenção do sistema 
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produtivo, à transformação do meio natural, a aspectos do desenvolvimento sustentável 

e a aplicabilidade dos recursos naturais ao sistema industrial. 

Mas será que haveria possibilidade de se construir um currículo para o Ensino de 

Química a partir de uma perspectiva crítica que contribuísse tanto para a formação do 

aluno para o sistema produtivo quanto para a cidadania? Quais as possibilidades de se 

compatibilizar a formação da cidadania com discussões referentes ao mundo do 

trabalho? 

2.2.2. Dimensão Valorativa 

Carvalho (2006), como já mencionado, chama a atenção para a necessidade de 

considerar a reciprocidade da dimensão dos conhecimentos com as demais dimensões, 

afirmando que não seria possível trabalhar a dimensão dos conhecimentos a partir de 

uma abordagem crítica sem que as questões políticas e axiológicas sejam consideradas. 

Apenas a dimensão dos conhecimentos não é suficiente para formar “um sujeito 

ético e politicamente engajado nas transformações do meio” (CARVALHO, 2006, 

p.32). Os grandes desastres ambientais causados por produtos ou componentes 

produzidos pela indústria química, em sua maioria, foram causados por grupos ou 

pessoas que possuíam todos os conhecimentos necessários para evitá-los. O que nos 

leva a conclusão sobre a urgência em fazer com que o processo educativo, antes de 

tudo, considere como sua finalidade a formação do sujeito ético e do sujeito político, 

para promover a formação do aluno para a cidadania (CARVALHO, 2006). 

Segundo Bonotto (2008), desde as primeiras reuniões internacionais organizadas 

em torno da EA na década de 1970, ao se discutirem as diretrizes gerais relativas às 

questões ambientais no processo educativo e, portanto, relativos à EA, enfatiza-se a 

necessidade de não ser reduzida à simples aquisição de conhecimentos. A autora lembra 

que a tarefa educativa implica também outros tipos de conteúdos que dizem respeito às 

dimensões afetivas, valorativas e políticas da formação do cidadão. 

Torna-se essencial incorporar aos conhecimentos químicos e, principalmente, 

aqueles conhecimentos de grande relevância social, como por exemplo, a questão 

energética e o aproveitamento dos recursos naturais, aspectos da relação do ser humano 

com o ambiente, sendo necessário para isto, o trabalho relacionado com a dimensão 

valorativa. 

Mas, em algumas situações, quando se propõe aliar aos aspectos relacionados 

com os conhecimentos químicos às questões da dimensão valorativa, pode-se acabar 
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resvalando para reflexões ingênuas e propostas de ação que reforçam atitudes e visões 

de mundo, muitas vezes, contrárias àquelas que se pretende (MAZZOTI, 1998). Para que 

se evite perspectivas ingênuas relacionadas com a temática ambiental, Carvalho (2006, 

p.34) argumenta que: 

Considerados aqui nas suas dimensões éticas e estéticas, o que se coloca, por 
um lado, é a necessidade de compreendermos melhor o nosso compromisso 
ético com a vida e com as futuras gerações e também de criarmos uma 
cultura que nos leve a novos padrões de relação sociedade-natureza. Por 
outro lado, insiste-se nas possibilidades de que trabalhos educativos 
incorporem valores relacionados com a dimensão estética da realidade, 
procurando explorar a beleza e os mistérios da natureza, pretensamente 
desvendadas e transformadas pela racionalidade científica, em especial por 
sua expressão mais acabada que é o iluminismo. 

O que se deve evitar é a dicotomia cognição/ afetividade, enraizada no modelo 

racionalista da sociedade ocidental e que levou, progressivamente, à desconsideração da 

dimensão afetiva de nossas vidas, acarretando, em conseqüência, sua dissociação e até 

desconsideração no processo educativo como um todo (BONOTTO, 2008). 

Trabalhar com questões envolvidas com o meio ambiente na disciplina de 

química é também abordar questões que dizem respeito à vida e à sobrevivência de 

todos os seres do planeta. E quando associamos a estas questões a dimensão valorativa, 

devemos abranger muito mais que opções pessoais e determinadas pelo sistema 

capitalista vigente. Devemos buscar, o que Bonotto (2008) denominou de “valores 

ambientalmente desejáveis”, constituindo-se mais uma base possível de trabalho 

relativo aos valores universalmente desejáveis. Bonotto (2008) identificou estes valores 

ambientalmente desejáveis junto aos princípios presentes no “Tratado de educação 

global para sociedades sustentáveis e responsabilidade global”, elaborado pela 

sociedade civil e apresentado na ECO-92, que apontam para elementos, práticas e ideias 

a serem assumidos como valores e que estão envolvidos com a: (1) valorização da vida; 

(2) valorização da diversidade cultural; (3) valorização das diferentes formas de 

conhecimento; (4) valorização de uma sociedade sustentável e (5) a valorização de uma 

vida participativa. Promover estes valores no processo educativo, com o intuito de sua 

promoção pela sociedade, pode ser encarado como um grande desafio para todos os 

educadores. 

Acreditamos que uma forma de possibilitar tal promoção estaria em uma 

proposta curricular constituída com elementos, práticas e ideias que tivessem associadas 

a esses valores construídos pela sociedade. Uma construção curricular a partir dessa 

perspectiva poderia proporcionar uma maior discussão nas organizações educacionais e, 
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particularmente, no ambiente escolar, objetivando a formação de cidadãos éticos e 

responsáveis. 

Na análise da incorporação da temática ambiental nos documentos curriculares 

de química, identificamos 40 unidades de significado associadas a este núcleo de 

sentido (dimensão valorativa). Observamos que apenas os documentos curriculares do 

(PA) e do (RJ) não tiveram unidades de significado referente à dimensão valorativa. Os 

caminhos e perspectivas associadas à dimensão valorativa são apresentados no Quadro 

3. 

 

Quadro 3. Caminhos e perspectivas associadas à dimensão valorativa identificadas a 
partir da análise dos documentos curriculares de Química do ensino médio. 

Caminhos e Perspectivas Nº de unidades de 
significado 

valorização da vida. 18 

valorização da diversidade cultural. 2 

Valorização dos aspectos positivos e negativos associados à 
ciência química. 5 

valorização de uma vida participativa. 16 

 

Quando comparamos a freqüência com que unidades de significado que nos 

remetem para a dimensão valorativa com as freqüências das unidades de significado 

relacionadas com a dimensão de conhecimentos fica muito evidente a ênfase nas 

propostas curriculares aos aspectos de conhecimentos. 

Observamos também que as unidades de significado agrupadas ao núcleo de 

sentido referente à dimensão valorativa estão associadas às cinco questões valorativas 

ambientalmente desejáveis identificadas por Bonotto (2008) junto aos princípios 

presentes no “Tratado de educação global para sociedades sustentáveis e 

responsabilidade global”, elaborado pela sociedade civil e apresentado na ECO-92. 

A questão valorativa que mais identificamos refere-se a aspectos relacionados 

com a valorização da vida. Foram identificadas 18 unidades de significado referentes a 

este aspecto. Apresentamos alguns exemplos abaixo: 
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[...] É desejável que o ensino da Química estimule e exercite atitudes que 
favoreçam a compreensão da nossa responsabilidade para com todas as 
espécies (MINAS GERAIS, 2006, p.13). 

[...] a capacidade de reconhecer e apoiar posturas éticas e, sobretudo, de 
assumi-las em suas ações, comprometendo-se expressamente com o projeto 
de dignificação da vida humana e da preservação de todos os seres do planeta 
(TOCANTINS, 2009, p.34). 

[...] Respeitar a vida, reconhecendo a Química como um elemento que 
integra os diversos elementos da natureza (MARANHÃO, 2009, p.141). 

[...] Trabalhar os fundamentos teóricos para que se aproprie dos conceitos da 
Química e do conhecimento científico para que desenvolva atitudes de 
comprometimento com a vida no planeta (PARANÁ, 2008, p.57). 

É importante observar que os problemas com os quais a humanidade se defronta 

no cotidiano são, ao mesmo tempo, ambientais e sociais (globais e locais). Tais 

problemas adquirem maior relevância a cada dia, principalmente por colocarem em 

risco a sobrevivência dos seres vivos no planeta (LOPES, 2010).  

Relações que abordam aspectos referentes à valorização da vida, não somente a 

dos seres humanos, mas a de todos os seres vivos, valorização da biodiversidade e a 

necessidade de a sociedade rever sua posição em relação aos demais habitantes com os 

quais compartilha o planeta, buscando o desenvolvimento de atitudes e valores 

compromissados com o ideal de cidadania planetária foram identificadas na maioria dos 

documentos curriculares de química, exceto nos documentos do (DF), (PA), (RJ) e 

(SC). Isto indica que aspectos valorativos referentes à valorização da vida estão 

presentes em quase todos os documentos curriculares de Química analisados, com 

exceção apenas de quatro currículos. . 

Em relação à valorização da diversidade cultural, observamos que apenas os 

documentos curriculares de química do (MA) e de (MG) fazem referências a esta 

abordagem, indicando assim, a ausência de propostas que poderiam gerar discussões 

relacionadas com este aspecto pelos discursos curriculares mais recentes. Apresentamos 

as duas unidades de significado referentes a este aspecto encontradas nos documentos 

analisados: 

[...] Conviver com as diferenças, expressando aceitação e respeito a pessoas e 
a elementos da natureza, de maneira a perceber e aceitar a diversidade sócio-
cultural e do meio ambiente. (MARANHÃO, 2009, p.141). 

[...] É desejável que o ensino da Química estimule e exercite atitudes que 
favoreçam a compreensão do lugar dos diversos seres na natureza 
reconhecendo suas diversidades (MINAS GERAIS, 2006, p.13). 

Já em relação à valorização das diferentes formas de conhecimento, percebemos 

que as unidades de significado associadas às questões valorativas enfatizam apenas 
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aspectos relacionados com o conhecimento científico, não sendo verificada nenhuma 

relação com outras formas de conhecimento. Assim, observa-se a necessidade dos 

discursos curriculares considerarem e contemplarem outras formas de conhecimento nas 

discussões referentes à temática ambiental a fim de ampliar e aprofundar o debate frente 

à complexidade socioambiental. 

Também observamos que, ao analisar as unidades de significado agrupadas a 

este núcleo de sentido, os aspectos referentes à valorização de uma vida participativa 

estão, neste caso, associadas a questões referentes à tomada de decisão responsável, a 

emitir juízo de valor, a analisar os aspectos positivos e negativos de processos químicos 

quando relacionados com suas implicações ambientais. A seguir são apresentados 

alguns exemplos de unidades de significado associadas aos aspectos mencionados : 

[...] Analisar aspectos positivos e negativos da utilização de substâncias 
químicas, como CFCs, Inseticidas e agrotóxicos, aditivos nos alimentos, 
medicamentos (RIO GRANDE DO SUL, 2009, p.114). 

[...] é preciso ter em mente que o mau uso da Química pode prejudicar a 
saúde das pessoas e de muitas espécies animais e vegetais (TOCANTINS, 
2009, p.74). 

[...] Que o aluno compreenda os processos químicos relacionados às suas 
aplicações tecnológicas, ambientais e sociais, de modo que possa emitir 
juízos de valor, tomar decisões de maneira crítica responsável e com 
seriedade, tanto individual quanto coletivamente (MATO GROSSO, 2009, 
p.74). 

[...] pretende que o aluno tenha uma compreensão dos processos químicos em 
estreita relação com suas aplicações tecnológicas, ambientais e sociais, de 
modo a emitir juízos de valor, tomando decisões, de maneira responsável e 
crítica, nos níveis individual e coletivo (SÃO PAULO, 2008, p.41). 

[...] Conhecer as conseqüências positivas e negativas das aplicações da 
Química sobre a vida do planeta, relacionando-as diretamente com a ação do 
homem (MARANHÃO, 2009, p.140). 

É fundamental que um documento curricular de química proponha aspectos que 

possibilitem ao aluno compreender e avaliar as aplicações e implicações científicas e 

tecnológicas, podendo emitir juízo de valor frente aos problemas sociais e ambientais 

relativos à Química. No entanto, para isso, o processo de ensino e aprendizagem deve 

possibilitar que o aluno tenha informações básicas em ciências, apresentando-se como 

condição necessária para que o aluno desenvolva a capacidade de julgar e de avaliar os 

pontos positivos e negativos, os custos e benefícios, o desenvolvimento e as implicações 

ambientais, tanto pelas informações científicas e tecnológicas, como pela adoção de 

valores, não deixando de considerar outras formas de conhecimento além do 

conhecimento químico e científico. 
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Neste contexto, o trabalho com os conhecimentos químicos a partir da 

abordagem de temas de importância social apresenta-se como uma possibilidade para 

desenvolver a capacidade de tomada de decisão, usando juízo de valor para avaliar 

aspectos positivos e negativos dos componentes e processos químicos. Com referência a 

este aspecto, Santos e Schnetzler (2003, p.98) afirmam que: 

Ao contextualizar o conteúdo, os temas sociais explicitam o papel social da 
química, as suas aplicações e implicações e demonstram como o cidadão 
pode aplicar o conhecimento na sua vida diária. Além disso, os temas sociais 
têm o papel fundamental de desenvolver a capacidade de tomada de decisão, 
propiciando situações em que os alunos são estimulados a emitir opinião, 
propor soluções, avaliar custos e benefícios e tomar decisões, usando juízos 
de valores. 

A partir das análises, observamos que os aspectos relacionados com a tomada de 

decisão responsável, a emissão de juízo de valor e a análise de aspectos positivos e 

negativos de processos químicos quando relacionados com suas implicações ambientais 

são identificados nos documentos curriculares do (DF), (MA), (MG), (MT), (RS), (SP) 

e do (TO). 

Percebemos, a partir da análise dos documentos curriculares de química, que as 

questões referentes à dimensão valorativa estão mais associadas a aspectos que 

enfatizam as relações cognitivas, em que praticamente há a desconsideração da 

dimensão afetiva no discurso curricular. Entendemos que o desequilíbrio dessa relação 

cognitivo-afetivo pode propiciar a formação de indivíduos preparados para progredir no 

campo tecnológico, mas que poderia comprometer a formação de sujeitos capazes de 

tomar decisões responsáveis, comprometidos com a cidadania planetária. 

Não há como formar cidadãos sem o desenvolvimento de valores, de 

solidariedade, de fraternidade, de cooperativismo, de reciprocidade, de respeito ao 

próximo e a todos os seres na natureza. Uma formação somente cognitiva propiciará 

apenas uma formação racional, deixando esvaziada a formação emocional, culminando 

na formação de “analfabetos emocionais” (SASTRE e MORENO, 2002). 

A educação para a cidadania planetária, antes de tudo, implica na educação 

fundamentada em valores éticos e estéticos que norteiam o comportamento dos alunos 

para que estes desenvolvam e apresentem condições para discutir as decisões 

necessárias, sempre voltadas para a coletividade (SANTOS e SCHNETZLER, 2003). 

 

 



67 

2.2.3. Dimensão Política 

A adoção de temas envolvendo questões sociais relativas à ciência, à tecnologia, 

às questões sociais e ambientais, que estejam diretamente vinculados às três dimensões 

– de conhecimento, valorativa e política - parece ser de fundamental importância para a 

formação de atitudes e valores pertinentes à formação de um cidadão crítico. Para 

Carvalho (2006), em relação a essas três dimensões, a dimensão política se apresentaria 

como central na caracterização do processo educativo em geral e para os processos de 

educação ambiental em particular. A Figura 1 (apresentada anteriormente) representa 

esta relação entre as três dimensões, em que todas as dimensões se articulam com a 

dimensão política da EA, propondo como meta principal a formação de cidadãos 

críticos e a construção de uma sociedade democrática (CARVALHO, 2006).  

Desenvolver um documento curricular em química que possibilite formar 

cidadãos críticos exige que os conhecimentos químicos estejam inseridos em um 

contexto social, político, econômico, cultural e ambiental. Deste modo, para que o 

trabalho com as três dimensões, como propõe Carvalho (2006), possa se apresentar 

como essencial na orientação das práticas educativas para o ensino de química, a 

dimensão política seria tomada como norteadora de todas essas relações e articulações, 

garantindo, desta forma, a reciprocidade necessária entre essas três dimensões, 

conforme salienta este autor. Assim, o ensino de química, para formar o cidadão, deve 

propiciar a abordagem de informações químicas fundamentais e sua perspectiva ética, 

política, social, tecnológica e ambiental, permitindo ao aluno participar ativamente na 

sociedade, tomando decisões com consciência de suas conseqüências. Portanto, o 

conhecimento químico passa a ter um papel importante no processo de transformação 

social que objetive a formação para a cidadania e para a emancipação dos alunos. 

De acordo com Santos e Schnetzler (2003) e Carvalho (2006), educar para a 

cidadania é educar para a democracia, ou seja, é preparar o indivíduo para participar de 

uma sociedade democrática, oferecendo condição de liberdade e de autonomia em suas 

escolhas e em suas decisões, sabendo lidar com produtos tecnológicos e posicionar-se 

frente às implicações decorrentes de tais tecnologias. Logo, o exercício consciente da 

cidadania exige, por parte do cidadão, conhecimentos para efetuar um julgamento 

crítico e político. Para Carvalho (2006, p.37), 

[...] É a necessária liberdade e autonomia como constituinte do ideal de 
cidadania que aproxima novamente essa dimensão política à dimensão de 
conhecimentos e valores. 
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O sujeito autônomo é aquele capaz de ter poder de decisão e de estabelecer 

juízos de valor, sendo assim, responsável pelos seus atos e por suas decisões. Na análise 

dos documentos curriculares para o ensino de Química do Ensino Médio, observamos 

algumas manifestações que remetem à dimensão política nas propostas de práticas 

educativas. Dentre estas manifestações referentes à dimensão política, percebemos duas 

relações centrais que aparecem com maior evidência nos documentos curriculares 

analisados: (a) tomada de decisão e desenvolvimento de atitudes políticas; (b) 

posicionamento frente às questões ambientais. Encontramos, a partir da análise dos 

documentos, vinte e seis unidades de significado que remetem à ideias centrais 

relacionadas com a dimensão política. É importante percebemos nesses casos que, 

embora muitas vezes intimamente associados a questões valorativas e de 

conhecimentos, há certa ênfase na necessidade de o trabalho com estas dimensões 

ofereçam condições para o desenvolvimento pelos educandos de atitudes políticas 

concretas frente aos problemas percebidos. Identificamos também que apenas os 

documentos curriculares de química de (MG), (PA) e de (SC) não apresentaram 

unidades de significado que nos remetem à dimensão política. Apresentamos os 

caminhos e as perspectivas associadas à dimensão política que foram identificadas a 

partir da análise dos documentos curriculares de Química no Quadro 4. 

 
Quadro 4. Caminhos e perspectivas associadas à dimensão política identificadas a 
partir da análise dos documentos curriculares de Química do ensino médio. 

Caminhos e Perspectivas 
Nº de unidades de 

significado 

Tomada de decisão e desenvolvimento de atitudes políticas. 12 

Posicionamento crítico frente às questões ambientais. 12 

Referência à debates, articulações, avaliações que possibilitem 

a formação de opinião referente às implicações ambientais. 
5 

 

Observamos a associação de doze unidades de significado a aspectos referentes 

ao desenvolvimento de atitudes políticas que, a partir da compreensão dos conceitos 

químicos, possibilite a tomada de decisão como indivíduo e cidadão em relação a vários 

aspectos emergentes ligados à Química. Apresentamos, assim, algumas unidades de 

significado associadas a estes aspectos mencionados: 
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[...] Viabilizar condições que possibilite um letramento científico do aluno 
que permita um entendimento da natureza da ciência e da atividade científica 
e uma conscientização das complexas relações Ciência-Tecnologia-
Sociedade para que o aluno possa atuar de forma crítica e responsável na 
tomada de decisões em torno de problemas locais e globais (DISTRITO 
FEDERAL, 2008, p.139). 

[...] compreenda as transformações químicas que ocorrem no mundo físico, 
de forma abrangente e integrada e, assim, possa julgar com fundamento as 
informações advindas da tradição cultural, da mídia e da própria escola e 
tomar decisões autonomamente, enquanto indivíduo e cidadão 
(MARANHÃO, 2009, p.139). 

 [...] as discussões relativas às questões socioambientais e sociocientífico-
tecnológicas exigirão uma postura de respeito para com o outro e de tomada 
de decisão qualificada quanto ao que fazer frente ao problema enfrentado 
(RIO GRANDE DO SUL, 2009, p.41). 

[...] pretende que o aluno tenha uma compreensão dos processos químicos em 
estreita relação com suas aplicações tecnológicas, ambientais e sociais, de 
modo a emitir juízos de valor, tomando decisões, de maneira responsável e 
crítica, nos níveis individual e coletivo (SÃO PAULO, 2008, p.41). 

Para que seja possível a participação de um indivíduo em uma sociedade 

democrática, para que ele possa exercer a cidadania, faz-se necessário construir um 

currículo de química que possibilite tanto o acesso a informações básicas para que o 

aluno possa compreender e assim participar ativamente da sociedade em que está 

inserido, como o desenvolvimento da capacidade da tomada de decisão, possibilitando 

ao aluno a emitir sua opinião de forma crítica e responsável (SANTOS e SCHNETZLER, 

2003). Para isso, a interrelação entre os conhecimentos químicos e o contexto social 

torna-se fundamental para propiciar aos alunos o desenvolvimento da capacidade de 

participação. 

Se desejarmos propiciar a formação de alunos para participarem ativamente das 

decisões da sociedade, precisamos ir além do ensino conceitual, em direção a uma 

educação voltada para a ação social responsável, em que haja preocupação com a 

formação de atitudes e valores (SANTOS e MORTIMER, 2001). 

Cabe ressaltar também que o julgamento político que ocorre no processo de 

tomada de decisão não implica apenas na capacidade de expressar idéias e argumentar, 

mas também na capacidade de avaliar as diferentes opiniões que surgem no debate e 

saber negociar, em coletivo, a solução de interesse comum (SANTOS e MORTIMER, 

2001). Assim, em relação aos problemas presentes no contexto social do aluno, está em 

jogo não a escolha entre, mas a superação de alternativas dicotômicas por meio de 

sínteses dialéticas (SANTOS e MORTIMER, 2001). 

Observamos também que a unidade de significado encontrada no documento do 

Distrito Federal faz menção à viabilização de condições que possibilitem o letramento 
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científico para propiciar uma tomada de decisão por parte do aluno, que seja crítica e 

responsável. Segundo Santos e Mortimer (2001), o letramento científico e tecnológico 

poderia contribuir na concretização de um modelo democrático de sociedade, a partir da 

compreensão, por parte dos alunos, da dinâmica de funcionamento da prática 

tecnológica, nos seus aspectos organizacional, cultural e técnico, de modo que eles se 

tornem capazes de avaliar as suas implicações na sociedade. Além disso, o letramento 

científico implica que haja uma educação de valores éticos para o compromisso com a 

sociedade, contribuindo para uma educação para ação social responsável. 

O letramento científico pode propiciar uma mudança de atitude pessoal, 

preparando o indivíduo para um questionamento sobre os rumos de nosso 

desenvolvimento científico e tecnológico. 

O trabalho a partir do letramento científico juntamente com a abordagem das 

questões de relevância social e ambiental, apontando para práticas educativas na 

perspectiva CTSA, pode se tornar fundamental no processo de formação do pensamento 

crítico e para a independência intelectual, possibilitando formar os alunos para a tomada 

de decisões e de ações responsáveis individual e coletivamente (SANTOS, 2002). 

Outro aspecto que observamos, por meio da análise das unidades de significado 

associadas a núcleos de sentido referentes à dimensão política, diz respeito ao 

posicionamento em relação às implicações ambientais. Identificamos doze unidades de 

significado que nos remetem a esta perspectiva:  

[...] discussão sobre temas relacionados a materiais orgânicos e o 
posicionamento do aluno frente a estas questões tecnológicas, econômicas, 
políticas e ambientais (ACRE, 2010, p.38). 

[...] para que o aluno tome posições frente às situações sociais e ambientais 
desencadeadas pela produção do conhecimento químico (PARANÁ, 2008, 
p.74). 

[...] O conhecimento químico, visto de forma mais ampla associado a 
habilidades, competências e valores, pode contribuir para a compreensão da 
realidade e da natureza, para o reconhecimento das possibilidades e das 
limitações dos métodos da Ciência, para a melhoria do bem-estar humano e 
para a tomada de consciência das complexas relações entre Ciência e 
sociedade, através da análise crítica e do posicionamento frente a questões 
sociais, ambientais, tecnológicas, políticas, éticas e econômicas (RIO 
GRANDE DO SUL, 2009, p.109). 

O desenvolvimento de práticas educativas relacionadas com a química e 

envolvendo temas sociais apresenta-se como um possível caminho para a formação do 

aluno para o exercício da cidadania, pois podem propiciar relações do conhecimento 

químico com situações que estejam intimamente ligados a sua realidade. 



71 

Para contemplar e proporcionar um processo educativo que possibilite ao aluno 

um posicionamento crítico referente aos aspectos ligados aos conhecimentos químicos e 

ao seu contexto social torna-se necessário que o aluno tenha um posicionamento 

político, nas ações individuais e coletivas, que possibilitem o exercício, tanto da 

cidadania, quanto das formas democráticas de influir e propor políticas para a educação 

e o meio ambiente. 

Devemos ressaltar que a química está presente na vida do aluno, podendo 

ensiná-los a participar da sociedade ativamente, a partir de seu posicionamento crítico 

(relacionado a fatos químicos, fatos sociais) e de seu posicionamento político (debate de 

discussão pública) (SANTOS e SCHNETZLER, 2003). Temos que mostrar ao aluno, no 

processo educativo, que o conhecimento químico precisa ser de domínio público e que é 

a partir do saber elaborado que ele terá condições de se posicionar crítica e 

politicamente.  

Percebemos, a partir das unidades de significado associadas a esse núcleo de 

sentido, que os documentos curriculares analisados pouco trazem em seus discursos 

aspectos que apontam para a necessária construção de posicionamentos políticos em 

relação às implicações ambientais, sendo que apenas os documentos curriculares 

elaborados pelos estados do Rio Grande do Sul, do Paraná e do Acre incorporaram esta 

dimensão no texto de suas propostas. . 

Em geral, identificamos poucas unidades de significado associadas à dimensão 

política, em relação às outras duas dimensões aqui analisadas. 

Em poucos momentos houve o exercício de inter-relacionar as três dimensões – 

conhecimento – valorativa – política – como forma de contribuir para construção de 

currículos que possibilitem a formação plena e ampliada da cidadania. 

2.2.4. A Interrelação entre as Dimensões de Conhecimento, Valorativa e Política 

nos documentos curriculares de Química. 

Para se tornar viável a construção de um processo educativo que possibilite o 

aluno exercer a cidadania e efetivar sua participação comunitária, torna-se  

indispensável que se disponha de informações que estejam diretamente ligados à 

questões e problemas sociais e ambientais, em que haja a exigência de um 

posicionamento quanto às suas implicações na sociedade. 

Nesse sentido, o conhecimento químico apresenta-se como fundamental para 

possibilitar ao aluno o poder de tomada de decisão para diversos temas capazes de 
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influenciar o futuro da humanidade, sejam eles: energia, poluição, recursos naturais, 

saúde, alimentação, entre outros. Assim, é necessário que o aluno saiba como utilizar as 

substâncias no seu dia-a-dia, bem como se posicionar criticamente com relação aos 

efeitos ambientais da utilização de processos e componentes químicos. 

Reconhecemos a fundamental importância que o conhecimento químico tem na 

construção do processo educativo, mas devemos nos atentar aos limites quanto à 

dimensão dos conhecimentos, ou seja, ao fato de que a abordagem exclusiva desta 

dimensão pode significar uma limitação do trabalho educativo.  

Entendemos que cabe à dimensão relacionada a aspectos cognitivos debater a 

relevância das ênfases e abordagens dos conteúdos e conceitos relativos a  temas sociais 

e ambientais, tomando como parâmetro o conhecimento acumulado historicamente e 

disponível nas áreas das Ciências da Natureza e Humanas, da Filosofia e, 

especificamente neste caso, da Ciência Química. 

Não basta tratar apenas dos aspectos cognitivos nas práticas pedagógicas, pois se 

faz necessário dar ênfase ao questionamento e ao trabalho com valores éticos e 

estéticos, para possibilitar o desenvolvimento de trabalhos mais conseqüentes, críticos e 

efetivos. 

O olhar sensível em relação aos conhecimentos químicos de relevância social é 

fundamental para a percepção de manifestações valorativas, permitindo o contínuo 

despertar de uma percepção ambiental crítica, humanizada e justa. O trabalho com 

aspectos cognitivos aliados a aspectos axiológicos pode possibilitar transformação 

humana e favorecer a revisão de alguns valores ético-estéticos naturalizados ao longo do 

processo histórico, a fim de desenvolver relações mais solidárias dentro de um contexto 

social, desenvolvendo atitudes mais reflexivas e críticas da realidade ambiental vigente. 

No entanto, para possibilitar uma educação que tenha como propósito a 

formação de um indivíduo capaz de reconhecer e desenvolver posturas éticas e, 

sobretudo, de assumi-las em suas ações, comprometendo-se expressamente com a 

cidadania planetária, é impossível desvincular a dimensão de conhecimento das 

dimensões axiológica e política, uma vez que as próprias escolhas e a seleção dos 

conhecimentos considerados prioritários nos documentos curriculares de química estão 

revestidas de caráter político e ético. 

Assim, para que não aconteça essa desvinculação entre a dimensão de 

conhecimento e as dimensões valorativa e política, torna-se necessário construir 

propostas curriculares em que os conhecimentos químicos estejam articulados com a 
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realidade socioambiental do aluno e que tenham como finalidade fundamental a criação 

de possibilidades e alternativas que favoreçam a formação de cidadãos críticos e que 

sejam capazes de compreender a cidadania como participação social e política. 

Para a formação de um sujeito que seja responsável e ético em suas relações 

sociais, tanto individualmente quanto coletivamente, torna-se necessária que a liberdade 

e autonomia sejam parte constituinte do ideal de cidadania, sendo fundamental uma 

interligação da dimensão política à dimensão de conhecimentos e valores para que este 

processo aconteça. Um currículo que tem como objetivo a formação de um sujeito 

autônomo é aquele que possibilite a formação de um indivíduo que seja capaz de 

estabelecer juízos de valor e assumir responsabilidades por suas opções e escolhas. 

Entendemos que educar para a cidadania é procurar caminhos que propiciem 

uma educação para a democracia, ou seja, que o processo educativo possa preparar o 

indivíduo para participar de uma sociedade democrática, a partir de um currículo e de 

práticas pedagógicas que proporcionem ao aluno compreender e fazer uso das 

informações químicas básicas necessárias para a sua participação efetiva na sociedade 

tecnológica em que vive, podendo emitir juízos de valor e ter possibilidades de tomada 

de decisão quando houver a necessidade (SANTOS e SCHNETZLER, 2003). Para 

Santos e Mortimer (2001), a tomada de decisão em uma sociedade democrática requer o 

debate público e a busca de soluções que expressem e que atendam aos interesses da 

maior parte da coletividade. Para isso o cidadão precisa desenvolver a capacidade de 

julgar a fim de poder participar do debate público. Para os autores, o julgamento pode se 

relacionar a dois tipos de juízos, o crítico e o político. O primeiro refere-se ao 

julgamento daquilo que é universal, como o julgamento das leis e dos princípios 

universais dos direitos humanos. O segundo refere-se ao julgamento para a tomada de 

decisão frente a uma situação particular. 

Como já enfatizamos anteriormente, a análise dos documentos curriculares de 

química coletados, em relação à incorporação de aspectos da temática ambiental, 

evidencia a predominância de aspectos relacionados à dimensão de conhecimento. Ao 

observar a figura 3, verificamos que os documentos curriculares de (SP) e do (AC) 

foram os que mais apresentaram unidades de significado associadas a esta dimensão, 

apresentando um total de trinta e uma e vinte e cinco unidades de significado 

respectivamente. 

Já, quando observamos as figuras 4 e 5, verificamos que o mesmo não acontece 

quando analisamos a distribuição das unidades de significado pelos núcleos de sentido 
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referente à dimensão valorativa e à dimensão política. Os documentos curriculares de 

(SP) e do (AC) apresentaram, respectivamente, três e duas e duas unidades de 

significado associadas à dimensão valorativa e, um única unidade de significado em 

cada documento associada à dimensão política. Ainda assim, os dois documentos 

curriculares foram os que mais apresentaram unidades de significado associadas ao 

Tema (A). 

Verificamos também, a partir da observação das Figuras 3, 4 e 5 que a proposta 

curricular de (SC) trouxe apenas 4 unidades de significado associadas ao Tema (A), 

indicando um esvaziamento da abordagem das questões ambientais ao longo do seu 

discurso. 

 Vale destacar que a proposta curricular do (RS) apresentou  certo equilíbrio na 

distribuição das unidades de significado em torno das três dimensões. Já o documento 

curricular do (MT) apresentou mais aspectos referente à dimensão valorativa, 

destacando a valorização da vida e da diversidade entre as espécies. 

Outro ponto importante a se destacar é em relação à proposta curricular do (PA), 

que trouxe aspectos da temática ambiental apenas relacionados as  questões cognitivas. 

Apresentamos nas figuras 3, 4 e 5 a distribuição das unidades de significado 

pelos núcleos de sentido referente a dimensão de conhecimento, valorativa e política, 

respectivamente. Já na figura 6, apresentamos a distribuição das unidades de significado 

em torno dos três núcleos de sentido associados às Dimensões da Educação Ambiental. 

Dimensão de conhecimento
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Figura 3. Distribuição das unidades de significado pelo núcleo de sentido referente à 
Dimensão de Conhecimento identificadas na análise dos documentos curriculares de 
química do Ensino Médio coletados.  
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Dimensão valorativa
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Figura 4. Distribuição das unidades de significado pelo núcleo de sentido referente à 
Dimensão Valorativa identificadas na análise dos documentos curriculares de química 
do Ensino Médio coletados.  

 

Dimensão Política
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Figura 5. Distribuição das unidades de significado pelo núcleo de sentido referente à 
Dimensão Política identificadas na análise dos documentos curriculares de química do 
Ensino Médio coletados.  
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Tema (A)- Distribuição das unidades de 
significado pelas propostas curriculares
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Figura 6. Distribuição das unidades de significado em torno dos núcleos de sentido 
associados às Dimensões da Educação Ambiental identificadas na análise dos 
documentos curriculares de química do Ensino Médio coletados. 

 

A partir das Figuras 3, 4, 5 e 6, podemos observar que o documento curricular 

de Química dos estado de São Paulo tem a maioria das unidades de significado 

identificadas, associada à dimensão de conhecimento (cerca de 86%). Outro ponto 

importante a se destacar é que das 31 unidades de significado associadas à dimensão de 

conhecimento, 17 delas estão ligadas de alguma forma à relação entre conhecimento 

químico com o mundo do trabalho e aos processos do sistema produtivo.  

Em uma análise mais ampla, desde os objetivos, o documento curricular de São 

Paulo deixa claro sua opção em propor caminhos que possibilitem, dentre outros 

aspectos, a formação para o mundo do trabalho. E ao longo da análise da incorporação 

da temática ambiental em torno dos documentos coletados, foi se tornando mais 

perceptível o caminho delineado pela construção curricular de São Paulo. O avanço 

tecnológico exige cada vez mais mão-de-obra especializada. A partir dessa exigência  

um dos caminhos traçados pelo discurso curricular de São Paulo vem atender as 

demandas do sistema produtivo, a partir da formação de indivíduos capacitados técnica 

e cientificamente. 
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Em relação ao documento curricular do Acre, observamos que, na maioria das 

unidades de significado associadas à dimensão de conhecimento, remetem a questões de 

alteração do meio natural, buscando a partir do conhecimento científico e tecnológico a 

busca do entendimento e da solução de problemas que afetam o meio ambiente. 

A proposta curricular do Rio Grande do Sul é aquela que concentra o maior 

número de unidades de significado em torno da dimensão política, e que dentre as três 

diferentes incorpora um maior número de unidades de significado relacionadas com a 

perspectiva política. O que poderia explicar esse dado tão significativo para este Estado 

e que difere da tendência verificada em todos os outros Estados da Federação 

Brasileira? O fato de ser o Rio Grande do Sul o Estado que tem sediado o maior número 

de eventos do Fórum Social Mundial poderia ter alguma influência nas tendências 

educacionais deste Estado? 

Outro ponto importante que vale destaque é a ausência de unidades de 

significado associadas à dimensão valorativa nos documentos curriculares dos estados 

do Rio de Janeiro e do Pará e de unidades de significado associadas à dimensão política 

nos documentos curriculares de Minas Gerais, Pará e Santa Catarina. Assim, em relação 

às dimensões da Educação Ambiental construídas a partir das análises, o documento 

curricular do Pará apresentou apenas unidades de significado associadas à dimensão de 

conhecimento. 

De modo geral, verificamos a partir da análise dos documentos curriculares que 

são poucas as passagens em que percebemos uma interligação entre as três dimensões 

aqui apresentadas pelos documentos curriculares analisados. Mas de forma positiva, a 

maioria dos documentos curriculares, mesmo que de forma tímida, buscam relacionar as 

dimensões de conhecimento, valorativa e política ao longo da construção de seus 

discursos. Os documentos curriculares de Química que de alguma forma apontam  para 

estas possíveis relações foram os do (DF), (MT), (OCEM), (RS), (MA), (RJ), (SP) e do 

(TO). 
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3. Documentos Curriculares de Química: perspectivas metodológicas. 

Ao longo da história, a EA esteve associada a “diferentes matrizes de valores e 

interesses, gerando um quadro bastante complexo de educações ambientais com 

orientações metodológicas e políticas bastante variadas” (Carvalho, 1998, p. 124). A EA 

tem sido abordada de diferentes modos: como um conteúdo, como um processo, como 

uma orientação curricular, como uma matéria, como um enfoque holístico. A EA 

distingue-se, ainda, por seus objetivos: a conservação da natureza, o gerenciamento de 

recursos, a resolução de problemas ambientais, a compreensão do ecossistema, a 

melhoria dos espaços habitados pelo ser humano, a discussão das questões ambientais 

globais.  

O pensamento e as discussões em torno das questões ambientais vêm passando 

por constante movimento de construção e de reconstrução. Esse movimento, de certa 

forma, acaba influenciando na mudança do paradigma curricular, modificando as 

tendências e as perspectivas curriculares hegemônicas e tornando a EA cada vez mais 

presente nos documentos curriculares. 

Em relação aos documentos curriculares de Química atuais, observamos que as 

questões ambientais vêm sendo consideradas e exploradas.  A análise das duzentas e 

sessenta e quatro unidades de significado remetem-nos à temática ambiental. Sessenta 

delas estão associadas às perspectivas metodológicas, que iremos explorar neste 

capítulo e que denominamos de Tema (B). 

O Tema B nos leva àquelas metodologias utilizadas em trabalhos com EA, nos 

quais vêm sendo associados às práticas pedagógicas consideradas como pertinentes e 

significativas no campo da educação ambiental. Desta forma, nos documentos 

curriculares de Química analisados foram frequentes as ideias que relacionavam as 

práticas em EA, na escola, com os elementos da contextualização, da 

interdisciplinaridade, das atividades pedagógicas complementares, do trabalho a partir 

de temas estruturantes e do desenvolvimento de práticas educativas a partir de aspectos 

relacionados com a perspectiva CTSA.  

Assim, pretendemos apresentar neste capítulo a sistematização dos dados e a 

discussão dos aspectos que mais nos chamaram a atenção em relação ao tema referente 

às Perspectivas Metodológicas que foi identificada em nossas análises sobre a 

incorporação de aspectos da temática ambiental, nos documentos curriculares de 

Química do Ensino Médio. 
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O quadro 5 apresenta a distribuição dos núcleos de sentido em torno do Tema 

(B) construído sobre a análise dos documentos curriculares coletados. 

Quadro 5. Distribuição dos núcleos de sentido em torno do tema referente às 
Perspectivas Metodológicas, identificados a partir da análise dos documentos 
curriculares atuais para o Ensino de Química do Ensino Médio elaborados pelas 
Secretarias Estaduais de Educação. 

TEMA NÚCLEOS DE SENTIDO 

(B) 
 

Perspectivas Metodológicas 

(B-1) Contextualização. 

(B-2) Interdisciplinaridade. 

(B-3) Abordagem a partir de Temas 
Estruturantes. 
(B-4) Abordagens referentes à perspectiva 
CTSA. 

O anexo 2 apresenta a distribuição das unidades de significado encontradas na 

análise dos documentos em tornos dos núcleos de sentido associados ao Tema (B), Por 

sua vez, a figura 6 apresenta a distribuição das unidades de significado em torno das 

perspectivas metodológicas associadas a este tema. 

DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES DE SIGNIFICADO EM TORNO DO TEMA (B)
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(B-1) Contextualização. (B-2) Interdisciplinaridade. (B-3) Abordagem a partir de
Temas Estruturantes.

(B-4) Abordagens referentes à
perspectiva CTSA.

Perspectivas Metodológicas
 

Figura 6. Distribuição das unidades de significado pelas Perspectivas Metodológicas 
associadas ao Tema (B), identificadas a partir da análise dos documentos curriculares 
atuais para o Ensino de Química do Ensino Médio elaborados pelas Secretarias 
Estaduais de Educação. 

Dentre as cinco perspectivas metodológicas que identificamos a partir da análise 

dos documentos curriculares de Química para o Ensino Médio, uma dessas refere-se aos 

aspectos relacionados com a Contextualização. 
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A ideia de contextualização tornou-se presente com a reforma do Ensino Médio, 

a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB-9.394/97), que orienta a 

compreensão dos conhecimentos para uso cotidiano. Essa medida visa um Ensino de 

Química centrado na interface entre informação científica e contexto social. 

Na década de 90, práticas educacionais associadas ao aprendizado da Química 

de maneira contextualizada foram amplamente divulgadas na literatura, com a 

prerrogativa de que o ensino da Química não deveria ser pautado na memorização 

indiscriminada de símbolos, fórmulas e nomes de substâncias, nem de regras e teorias 

complicadas que nada contribuem para a formação do cidadão. Ainda, a partir dos anos 

90, observa-se que as propostas curriculares e os livros didáticos tradicionalmente 

usados no ensino médio passaram a introduzir no ensino da Química, a título de leitura 

para o aluno, textos relacionados com o cotidiano e o meio ambiente, associando-os aos 

conteúdos tradicionais. Há inúmeros resumos de congressos científicos na área de 

Ensino de Química relacionados ao uso de temas ambientais, na contextualização dos 

conteúdos programáticos dessa disciplina no Ensino Médio. A partir de 2002, observa-

se que inúmeras obras de Química para o Ensino Médio procuram estar em 

conformidade com as proposições dos PCNs para permitir a contextualização do ensino 

de Química (MALDANER e ZANON, 2004; MÓL e SANTOS, 2000). 

As versões dos documentos curriculares elaborados pelo MEC trazem como 

ideia central a respeito da contextualização do conhecimento químico, a necessidade da 

ligação direta entre o conhecimento e o cotidiano do aluno. Além de avultar que esta 

ligação acontece de forma não artificial. Contextualizar significa propor “situações 

problemáticas reais e buscar o conhecimento necessário para entendê-las e procurar 

solucioná-las.” (BRASIL, 2002, p.93). Pretendemos, a partir da contextualização do 

conhecimento químico, relacionar os conteúdos de Química com o cotidiano dos alunos, 

respeitando as diversidades de cada um, visando à formação do cidadão, e o exercício 

de seu senso crítico. 

Observamos que no ambiente educacional tem se tornado frequente a 

preocupação de relacionar a vivencia do cotidiano do aluno ao Ensino de Química. Uma 

vez que a aproximação e a interação do conhecimento químico com o cotidiano ou a 

vivência social dos indivíduos são consideradas imprescindíveis para um ensino de 

Química. Em outras palavras, podemos apreciar uma postura pedagógica diferente 

daquele que vinha sendo sugeridas nas propostas curriculares anteriores aos PCNs. 
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É interessante observarmos que, a partir das análises das unidades de significado 

associadas a esse princípio metodológico, há um esforço em propor metodologias que 

possam propiciar uma mudança de mentalidade curricular. O ideal de mudança está em 

proporcionar vivências que possibilitem aos alunos identificarem as relações entre o que 

estudam em ciência e o seu cotidiano, deixando de associar a Química a uma ciência 

que se resume a simples memorização de nomes complexos, classificações de 

fenômenos e resolução de problemas por meio de algoritmos (SANTOS, 2007). Muito 

mais que isso, a proposta é a de associar a Química a uma ciência que possibilite o 

desenvolvimento de meios para a interpretação de fatos naturais, a compreensão de 

procedimentos e equipamentos do cotidiano social e profissional. Da mesma forma que 

articular uma visão do mundo natural e social (SANTOS, 2007). 

Entendemos que o papel fundamental da construção curricular em Química 

estaria em propor uma metodologia que pudesse propiciar o desenvolvimento da 

capacidade de tomada de decisão, abrindo possibilidades e situações em que os alunos 

fossem estimulados a emitir opinião, propor soluções, avaliar custos e benefícios, além 

de reconhecer as diversidades, agir com ética e respeito para com todas as espécies. 

De acordo com Lutfi (1988), o cotidiano não é restrito às ações isoladas do dia-

a-dia do indivíduo, nem sua relação com o ensino de Química se resume a exemplificar 

os conhecimentos químicos. Para o autor, o cotidiano deveria ser interpretado como 

uma questão contraditória, constituída pelas relações predominantes na sociedade 

capitalista, cujo sentido de cotidiano seria relativo à função social da Química na 

sociedade com a finalidade de incentivar a ação política do indivíduo. Assim, o ensino 

de Química deveria propiciar a mudança de posturas políticas e a formação de sujeitos 

éticos e responsáveis, por intermédio da compreensão dos conhecimentos químicos e 

das relações sociais predominantes. 

No entanto, parece-nos importante retomarmos as considerações de Lopes 

(2002) quando nos alerta que a discussão sobre as relações entre o conhecimento 

escolar, o conhecimento cotidiano e os saberes populares, nos quais é dominante na 

perspectiva crítica de currículo e substituída nos PCNEM e nas Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (PCN+), pela idéia de contextualização. Nessa idéia, os contextos referem-se aos 

espaços de aplicação das competências. Dentre esses espaços, o da vida produtiva acaba 

por adquirir centralidade. Desta forma, Lopes (2002) defende que o currículo por 

competências efetivamente atua na reforma do Ensino Médio como um discurso 
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regulativo que, associado ao currículo disciplinar, tem por finalidade controlar os 

conteúdos a serem ensinados nas escolas. Para a autora, a ideia de contextualização 

associada à valorização do cotidiano, em que os saberes escolares devem ter relação 

intrínseca com questões concretas da vida dos alunos, podem estar carregados de 

“princípios eficientistas” (LOPES, 2002, p.390) Portanto, a vida, neste caso, assume 

uma dimensão especialmente produtiva do ponto de vista econômico, em detrimento de 

sua dimensão cultural mais ampla, propicia a continuidade e a manutenção do sistema 

capitalista vigente (LOPES, 2002). 

Em nossas análises, observamos que as Orientações Curriculares do Ensino 

Médio para a disciplina de Química, no mais atual documento curricular elaborado pelo 

MEC, também apresenta, ao longo do discurso curricular e com certa freqüência, o 

princípio metodológico relacionado com a Contextualização. 

As análises referentes à incorporação de aspectos da temática ambiental nos 

documentos curriculares de Química, permitiram-nos identificar três unidades de 

significados associadas às questões metodológicas relacionadas com a contextualização 

nas Orientações Curriculares elaboradas pelo MEC. Identificamos que além das 

(OCEM), dos documentos curriculares de (MG), (PR), (DF), (MA), (AC), (PA) e do 

(RS), também tiveram unidades de significado associadas à perspectiva metodológica 

referente à Contextualização, estando ausente apenas nos documentos curriculares de 

(SP), (MT), (RJ), (SC) e do (TO). Apresentamos alguns excertos dos documentos nos 

quais a contextualização é apresentada como uma perspectiva metodológica para o 

ensino de Química: 

[...] a contextualização no currículo da base comum poderá ser constituída 
por meio da abordagem de temas sociais e situações reais de forma 
dinamicamente articulada, transversalmente aos conteúdos e aos conceitos de 
Química, de aspectos sociocientíficos concernentes a questões ambientais, 
econômicas, sociais, políticas, culturais e éticas (BRASIL, 2006, p.118). 

[...] Abordar a Educação Ambiental com base na Lei 9795/99, que institui a 
Política Abordar a Educação Ambiental com base na Lei 9795/99, 
relacionando-os aos conteúdos estruturantes de modo contextualizado 
(PARANÁ, 2008, p.65).  

[...] um dos aspectos que deve ser considerado é a contextualização do co-
nhecimento químico, que se traduz na vinculação dos conteúdos às 
dimensões social, política, econômica, cultural e ambiental (RIO GRANDE 
DO SUL, 2009, p.118). 

[...] identificar e representar as transformações químicas que ocorrem tanto 
na natureza como em processos industriais, relacionados ao sistema 
produtivo, através dos quais se originam os diversos materiais utilizados no 
cotidiano (ACRE, 2010, p.24). 
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[...] que permita ao aluno desenvolver meios para a interpretação de fatos 
naturais e compreender procedimentos e equipamentos a serem utilizados na 
vida cotidiana e profissional, e ainda, fazer uma relação entre o mundo 
natural e o social (MARANHÃO, 2009, p.112).  

A contextualização vem ganhando espaço e tendo sua importância associada a 

práticas de EA por muitos autores. Para Santos (2007), o princípio da contextualização é 

básico na prática educativa, pois visa a construção da cidadania. Para esta formação, há 

necessidade de reflexão crítica e interativa sobre as situações reais e existenciais dos 

educandos (SANTOS, 2007). O autor enfatiza ainda, que um dos caminhos para esse 

tipo de abordagem é o da educação problematizadora, no qual há a possibilidade de se 

estimular e de desenvolver o caráter reflexivo sobre as contradições básicas de situações 

existenciais. Contradições essas que, geralmente, envolvem aspectos econômicos, 

políticos, culturais, éticos e ambientais.  

Em nossa compreensão, as perspectivas metodológicas que busquem relacionar 

o conhecimento químico aos aspectos relacionados com a vida do aluno, levando em 

consideração o contexto social e cultural em que o aluno está inserido para que este 

possa desenvolver sua participação social tanto coletivamente como individualmente, 

apresentam-se como fundamentais no sentido de prepará-lo para a chamada cidadania 

planetária. Dentre outras características essa possibilidade implica em prepararmos os 

nossos alunos para que possam emitir juízos de valor, participar na tomada de decisão e 

se beneficiar dos conhecimentos químicos historicamente acumulados. No entanto, 

parece-nos pertinente considerar as ponderações propostas por Lopes (2002) já 

referenciadas no sentido de nos alertar para possíveis riscos relacionados com essas 

perspectivas de contextualização.  

Neste sentido, entendemos que a contextualização dos conhecimentos químicos 

não deve estar restrita apenas à dimensão de conhecimento. Há a necessidade de se 

atribuir um sentido mais valorativo e político ao conceito de contextualização em 

relação ao cotidiano do aluno, para que este possa desenvolvera capacidade de julgar. 

Observamos que as propostas de estabelecer relações com o cotidiano estão mais 

associadas à ideia de relacionar os fenômenos, as reações e os componentes químicos 

com os aspectos usuais de seu dia-a-dia, como por exemplo, produtos consumidos e 

produzidos em casa ou no trabalho, além de aspectos relacionados com o meio natural. 

Percebemos a ausência de um sentido mais valorativo e político nas propostas de 

desenvolvimento de relações com o cotidiano dos alunos apresentadas pelos 

documentos curriculares de química analisados. Acreditamos que o Ensino de Química 
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não deve se reduzir apenas a metodologias voltadas para a simples compreensão de 

processos químicos relacionados com sua vida cotidiana, para o entendimento, 

manuseio e utilização de substâncias em casa e em suas atividades profissionais.  

A partir das unidades de significado associadas a aspectos de contextualização 

do conhecimento químico, observamos que em alguns casos o princípio da 

contextualização acaba sendo tomado como sinônimo de abordagem de situações do 

cotidiano, no sentido de descrever, nominalmente, o fenômeno com a linguagem 

científica. Essa abordagem é desenvolvida, em geral, sem explorar as dimensões sociais 

nas quais os fenômenos estão inseridos. Assim, se ensina nomes científicos de agentes 

infecciosos e processos de desenvolvimento das doenças, mas não se reflete sobre as 

condições sociais que determinam a existência de muitos desses agentes em 

determinadas comunidades. Em determinadas ocasiões, a simples menção do cotidiano 

já se apresenta como um processo de contextualização. Mas é importante salientar que a 

simples menção de processos físicos, químicos e biológicos do cotidiano não são 

suficientes para possibilitar a formação crítica dos alunos. Para Santos (2007) muitas 

vezes, essa aparente contextualização é colocada apenas como um pano de fundo para 

encobrir a abstração excessiva de um ensino puramente conceitual. 

O desenvolvimento de relações com o cotidiano propostas pelos documentos 

curriculares associados a essa perspectiva metodológica visa que o aluno aprenda a 

mobilizar competências para solucionar problemas em contextos apropriados, de 

maneira a ser capaz de transferir essa capacidade de resolução de problemas para os 

contextos do mundo social e, especialmente, do mundo produtivo. 

Para que uma proposta curricular se aproxime de uma perspectiva crítica de 

currículo, a contextualização deve estar associada ao processo produtivo do 

conhecimento escolar, por intermédio da transposição didática e da visão de que esse 

conhecimento não deve ter por referência apenas o conhecimento científico (Lopes, 

2002). Assim, os aspectos relacionados com a dimensão valorativa e a dimensão 

política devem estar interligados com a contextualização dos conhecimentos químicos, a 

fim de formar alunos que sejam capazes de assumirem uma postura de 

comprometimento com a busca conjunta de solução de problemas ambientais e sociais 

existentes e de desenvolverem valores éticos e estéticos de compromisso para com 

todos os seres da natureza. 

Outra perspectiva metodológica que identificamos refere-se aos aspectos 

relacionados com a Interdisciplinaridade. Verificamos, a partir das análises, que os 
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documentos curriculares do (DF), (MT), (OCEM), (PA), (RS), (SC) e (SP) 

apresentaram unidades de significado associadas à interdisciplinaridade. Identificamos 

um total de nove unidades de significado associadas a este princípio metodológico. 

Algumas unidades de significado exemplificam passagens nestas propostas cujo 

princípio metodológico referente à Interdisciplinaridade é enfatizado. Vejamos: 

[...] o estudo do conforto térmico passa pela compreensão dos materiais e 
suas propriedades (QUIMICA) e pelo entendimento dos fatores físicos 
envolvidos (FÍSICA). Além disso, o conforto térmico pode ser analisado sob 
dois pontos de vista: pessoal ou ambiental (BIOLOGIA) (MATO GROSSO, 
2009, p.80). 

[...] dá efetiva unidade a linguagens e conceitos comuns às várias disciplinas, 
seja a energia da célula, na Biologia, da reação, na Química, do movimento, 
na Física, seja o impacto ambiental das fontes de energia, em Geografia, a 
relação entre as energias disponíveis e as formas de produção, na História. 
Não basta, enfim, que energia tenha a mesma grafia ou as mesmas unidades 
de medida, deve-se dar ao aluno condições para compor e relacionar, de fato, 
as situações, os problemas e os conceitos, tratados de forma relativamente 
diferente nas diversas áreas e disciplinas (BRASIL, 2006, p.121). 

[...] o aluno deverá considerar não só aspectos técnicos como também sociais, 
políticos, econômicos e ambientais, o que resulta numa demanda por 
abordagens interdisciplinares no ensino médio (RIO GRANDE DO SUL, 
2009, p.119). 

A interdisciplinaridade vem sendo amplamente debatida nos meios acadêmicos, 

especialmente na educação, sendo desenvolvidos diversos trabalhos ressaltando sua 

importância no ensino de ciências e particularmente no ensino de Química 

(MALDANER e ZANON, 2004; MORTIMER et al., 2000). Esses autores argumentam 

que há necessidade dos professores saberem buscar relações entre as diversas áreas do 

conhecimento, para propiciar aos alunos uma compreensão mais integrada do mundo e 

próxima da realidade. 

As discussões teóricas e o incentivo às práticas pedagógicas interdisciplinares se 

intensificaram a partir da década de 1990, contrapondo-se à prática pedagógica 

tradicional que, de modo geral, concentrava- se nos conhecimentos trazidos pelos 

livros-textos para a escola. A perspectiva metodológica referente à interdisciplinaridade 

tornou-se cada vez mais presente, sobretudo, após a elaboração dos PCNs. Contudo, 

apesar de o termo interdisciplinaridade se fazer presente nos documentos oficiais e no 

discurso dos professores, não existe ainda um consenso para o seu significado, tanto que 

Lopes (1999), ao discutir a ausência desse consenso, argumenta que a 

interdisciplinaridade traduz a mera superposição de disciplinas, a qual corresponde a 

uma perspectiva instrumental. Podemos dizer que o princípio interdisciplinar tem por 

objetivo inter-relacionar, mas não superar as disciplinas. 
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Entendemos que a inter-relação entre os conhecimentos químicos e os 

conhecimentos referentes aos outros conjuntos disciplinares tornam-se essenciais para a 

formação para a cidadania. Um processo de ensino-aprendizagem a partir de abordagens 

interdisciplinares pode privilegiar a resolução de problemas abertos, em que o aluno 

deverá considerar não só aspectos técnicos como também sociais, políticos, econômicos 

e ambientais (MORTIMER et al., 1999).  

Compactuamos com a perspectiva apontada por Carneiro (2002, p. 76) e 

compreendemos a Educação Ambiental orientada pela vertente socioambiental. Isso 

significa que os currículos requerem uma dinâmica pedagógica metodológica 

interdisciplinar, crítica e prospectiva, almejando a formação de sujeitos eticamente 

responsáveis pela manutenção do meio ambiente. 

Consideramos, no entanto, como um desafio para os professores o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas que tenham como princípio a 

interdisciplinaridade, uma vez que o trabalho docente disciplinar acaba se 

desenvolvendo de forma isolada, não existindo uma consonância entre os 

conhecimentos e as abordagens trabalhadas nas diferentes disciplinas constituintes na 

organização curricular da escola. Além dessa prática de trabalho isolado culturalmente 

instalada no cotidiano escolar, não percebemos políticas concretas de apoio e incentivo 

aos docentes para a prática interdisciplinar. 

Até mesmo na elaboração dos documentos curriculares de Química, percebemos 

que sua construção ocorre de forma fragmentada e dissociada das outras disciplinas, 

pois só há a proposta metodológica de se desenvolver o trabalho pedagógico de forma 

interdisciplinar. Sendo que até o discurso curricular não é desenvolvido de forma 

disciplinar. Assim, torna-se necessário repensar em um contexto mais amplo para a 

questão da interdisciplinaridade em um formato curricular construído por diversas 

disciplinas. 

A abordagem dos conhecimentos químicos a partir de Temas Estruturantes e de 

Eixos Temáticos foi outra perspectiva metodológica que identificamos a partir da 

análise dos documentos curriculares de Química. Esta foi a segunda perspectiva 

metodológica que, em termos de frequência numérica, mais apresentou unidades de 

significado a ela associadas, representada por 13 unidades. Seguem exemplos de 

algumas unidades de significados associadas a esta perspectiva nos documentos 

curriculares do (DF), (MA), (PR), (RS), (SC), (SP) e (TO): 
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[...] A química verde pode ser encarada como a associação do 
desenvolvimento da química à busca da autossustentabilidade (DISTRITO 
FEDERAL, 2008, p.141). 

[...] Para os conteúdos estruturantes Biogeoquímica e Química Sintética, a 
significação dos conceitos ocorrerá por meio das abordagens histórica, 
sociológica, ambiental (PARANÁ, 2008, p.74).  

[...] Perceber que os temas estruturantes caracterizam o modo de pensar e 
organizar o conhecimento científico, contribuindo para a resolução dos 
problemas resultantes da relação Sociedade Humana-Natureza (RIO 
GRANDE DO SUL, 2009, p.44). 

[...] a escolha do que ensinar deve estar embasada em temas relevantes, que 
permitam a compreensão do mundo físico, social, político e econômico, 
organizando o estudo a partir de fatos mensuráveis e perceptíveis (SÃO 
PAULO, 2008, p.42). 

[...] a educação ambiental, também presente nos eixos temáticos, auxilia o 
professor da área de ciências da natureza a não priorizar um único tópico, 
como o “Efeito Estufa”, por exemplo, para abordá-la, e sim permite que o 
mesmo o faça sempre que o eixo em estudo oportunize esta relação 
(TOCANTINS, 2009, p.141). 

 

Desenvolver e organizar práticas pedagógicas para o ensino de Química a partir 

de temas estruturantes de relevância social e ambiental parece se apresentar como um 

dos caminhos fundamentais para propiciar o desenvolvimento de habilidades básicas 

relativas à formação para a cidadania. Do mesmo modo que a participação e a 

capacidade de tomada de decisão, a partir da discussão de aspectos sociais relevantes, o 

qual irá exigir do aluno um posicionamento crítico quanto à solução de possíveis 

problemas. Para Santos e Mortimer (2001): 

[...] É a partir da discussão de temas reais e da tentativa de delinear soluções 
para os mesmos que os alunos se envolvem de forma significativa e assumem 
um compromisso social. Isso melhora a compreensão dos aspectos políticos, 
econômicos, sociais e éticos. Além disso, é dessa forma que os estudantes 
aprendem a usar conhecimentos científicos no mundo fora da escola (p. 103). 

Acreditamos que a adoção de temas envolvendo questões sociais vinculadas aos 

alunos que estejam interligadas aos conhecimentos químicos seja de primordial 

importância para auxiliar na formação de atitudes e valores. Para isso, o 

desenvolvimento de atividades de ensino em que os alunos possam discutir diferentes 

pontos de vista sobre problemas reais, na busca da construção coletiva de possíveis 

alternativas de solução, parece-nos essencial para possibilitar a formação de um 

indivíduo ético, crítico e responsável em suas relações sociais. 

Todavia, há a necessidade de que os temas estruturantes, escolhidos para compor 

a organização curricular, recebam um tratamento adequado. A abordagem deles não 

deve ser feita de forma aleatória. É essencial que a discussão seja realizada por meio da 
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fundamentação em torno dos conceitos químicos e que haja organização conceitua, e 

que esses conceitos químicos trabalhados estejam em consonância com as questões de 

relevância social e ambiental, permeando o tema estruturante escolhido. 

Os temas estruturantes não podem ser escolhidos apenas por despertar 

curiosidade ou ter como referência as informações jornalísticas, de mera discussão 

descontextualizada da ciência e da tecnologia. O trabalho nessa perspectiva não pode 

ser resumido a uma simples compreensão dos conceitos químicos relativos ao tema, sem 

uma discussão crítica de suas implicações sociais e ambientais. Para contribuir com os 

processos de formação d a cidadania, a abordagem dos temas estruturantes deve ser 

pautada na total integração entre os conhecimentos químicos e a discussão dos aspectos 

sociais e ambientais (SANTOS e SCHNETZLER, 2003). 

Observamos que referente às unidades de significado associadas a essa 

perspectiva, os temas estruturantes apresentados: a química verde, a química sintética, a 

bioenergética, o efeito estufa, a poluição, as drogas, dentre outros, que se apresentam 

com grandes potencialidades de serem trabalhados de forma a integrar os 

conhecimentos químicos e a discussão dos aspectos sociais e ambientais em um mesmo 

contexto, possibilitando o debate e o trabalho de questões valorativas e políticas. 

Outra perspectiva metodológica que identificamos refere-se à perspectiva CTSA. 

Associamos um total de vinte e cinco unidades de significado a esta perspectiva. 

Unidades de significado associadas à perspectiva CTSA puderam ser identificadas nos 

documentos curriculares do (AC), (DF), (MA), (MG), (MT), (OCEM), (PA), (PR), 

(RS), (SP) e do (TO). Além de representar a perspectiva metodológica de maior 

frequência, dentro da análise desenvolvida, apresenta uma maior quantidade de 

documentos curriculares que possuem relações a ela agrupadas. Os excertos que seguem 

são exemplos de unidades de significado associadas a esta perspectiva: 

[...] Relação entre Química, Tecnologia, Sociedade e Ambiente no 
desenvolvimento e aplicação de processos químicos na historia do 
desenvolvimento humano (ACRE, 2009, p.27). 

[...] as Instituições da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal devem 
viabilizar um letramento científico do aluno que permita um entendimento da 
natureza da ciência e da atividade científica e uma conscientização das 
complexas relações Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente para que o 
aluno possa atuar de forma crítica e responsável na tomada de decisões em 
torno de problemas locais e globais (DISTRITO FEDERAL, 2008, p.139). 

[...] 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 (MARANHÃO, 2009, p.139). 
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[...] possibilite a compreensão dos processos químicos em si e a construção 
de um conhecimento químico em estreita ligação com o meio cultural e 
natural, em todas as suas dimensões, com implicações ambientais, sociais, 
econômicas, ético-políticas, científicas e tecnológicas (BRASIL, 2006, 
p.107). 

[...] devem ser abordadas nas aulas de Química aspectos sociocientíficos, ou 
seja, de questões ambientais, políticas, econômicas, éticas, sociais e culturais 
relativas à ciência e à tecnologia (PARANÁ, 2008, p.56 ).  

[...] possibilitar a compreensão dos processos químicos, e a construção de um 
conhecimento químico em estreita ligação com o meio cultural e natural, em 
todas as suas dimensões, com implicações ambientais, sociais, econômicas, 
eticopolíticas, científicas e tecnológicas (TOCANTINS, 2009, p.139). 

Considerando a perspectiva de se construir um ensino de química que possibilite 

a formação da cidadania, entendemos que o desenvolvimento de práticas pedagógicas a 

partir da perspectiva CTSA apresenta-se com grande potencialidade em promover inter-

relações entre o conhecimento científico, o planejamento tecnológico e a solução de 

problemas sociais e ambientais, tomada de decisão sobre temas práticos de importância 

social e o desenvolvimento de valores vinculados aos interesses coletivos, como os de 

solidariedade, da fraternidade, da consciência do compromisso social, da reciprocidade, 

do respeito ao próximo e da generosidade (SANTOS e MORTIMER, 2001; SANTOS, 

2007). 

A preocupação em torno das questões ambientais vem se tornando cada vez mais 

presente em nossa sociedade e é uma realidade com a qual o ser humano precisa 

aprender a conviver. Assim, os debates em torno de discussões quanto à necessidade de 

construção de um ensino que incorpore os aspectos referentes a essa temática vem se 

intensificando nos discursos dos documentos curriculares de Química atuais elaborados 

no Brasil. 

O desenvolvimento de práticas pedagógicas, a partir da perspectiva CTSA, pode 

propiciar condições de franquear um conjunto de problemas e de conflitos que além de 

expor mazelas sociais e econômicas ligadas ao nosso modelo de desenvolvimento, põe à 

vista dimensões ambientais, éticas, culturais e políticas de modo explícito (FARIAS e 

FREITAS, 2007). Entendemos que o trabalho pedagógico a partir da abordagem CTSA 

não se reduz a mais um “objeto” de estudo e investigação para as ciências e as 

tecnologias contemporâneas, uma vez que contesta a racionalidade científica 

hegemônica, denunciando os limites dos sistemas econômico e cultural capitalista. Com 

isso, a abordagem da problemática ambiental deve ser trabalhada tanto na esfera 

ecológica, social, econômica, cultural e política, possibilitando um maior debate de 

questões referentes ao agravamento da degradação ambiental, das injustiças sócio-
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ecológicas, na biopirataria, no acirramento das disputas pelos recursos naturais 

indispensáveis à vida, dentre outros fatores (FARIAS e FREITAS, 2007). 

Em relação às perspectivas metodológicas produzidas por nós a partir da análise 

dos documentos curriculares de Química, reconhecemos a proximidade e a 

complementaridade existente entre elas. Para construir um currículo de Química que 

tenha por objetivo o desenvolvimento de práticas educativas que envolvam a 

perspectiva CTSA, com a finalidade de formar o aluno para o exercício pleno da 

cidadania planetária, sua proposta deve estar associada com o trabalho de temas 

estruturantes que tenham certa relevância socioambiental, estando relacionada com a 

realidade local e com o cotidiano do aluno, sendo trabalhada de forma contextualizada. 

Um currículo de Química que envolva propostas metodológicas em torno da 

perspectiva CTSA consequentemente acaba sendo desenvolvido de forma 

interdisciplinar. Trabalhar com os aspectos relacionados com a abordagem CTSA de 

forma ampla requer que a discussão perpasse não somente pelos conhecimentos 

químicos, mas que também sejam considerados e relacionados aos demais 

conhecimentos disciplinares de forma integrada e contextualizada.  

Observamos uma considerável frequência de relações metodológicas referentes 

às abordagens CTSA ao longo dos discursos dos documentos curriculares analisados, 

entretanto percebemos uma ausência de uma maior articulação entre os demais 

princípios metodológicos, já que estes apresentam perspectivas pedagógicas tão 

próximas e interligadas. 

A abordagem dos conhecimentos químicos que irão compor o planejamento 

curricular de cada escola requer a sua contextualização social, o que implica a inclusão 

de temas sociais e relacionando-os aos problemas vinculados à ciência, à tecnologia e às 

questões socioambientais, a fim de que se possibilite a compreensão do caráter social do 

ensino, criando alternativas viáveis para a construção de uma EA capaz de propiciar 

condições para o desenvolvimento de atitudes relacionadas com a cidadania. 

Desta forma, apontamos para uma necessária articulação entre as perspectivas 

metodológicas identificadas aqui por nós. A partir desta articulação, podemos criar 

caminhos e condições para a construção curricular em uma perspectiva crítica. 

Mas salientamos que apenas esta articulação, a partir da inserção de temas 

estruturantes de relevância socioambiental não basta. Entendemos que uma mudança de 

paradigma curricular que possibilite se discutir e debater a complexidade ambiental 

pode colaborar para modificar o processo atual. Torna-se necessário, sobretudo, que o 
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sistema educacional atual passe por uma mudança mais substancial. Para Santos e 

Schnetzler (2003) é primordial ter em mente que construir uma educação que possibilite 

ensinar para o exercício pleno da cidadania significa adotar uma nova maneira de 

encarar a educação e pensar de forma diferente do que se tem feito atualmente no ensino 

de Química do ensino médio. Para estes mesmos autores torna-se necessário, além da 

construção de um novo paradigma, desencadear uma série de eventos que leve a 

substituição do paradigma atual pelo novo. As dificuldades e resistências de 

experimentar o novo têm sido justificadas pelo fato que o ensino médio tem tido como 

objetivos principais a preparação dos alunos ao ensino superior e ao mundo do trabalho. 

Não podemos esperar que apenas uma mudança de paradigma curricular em 

Química possa favorecer a formação de sujeitos críticos e emancipados. Acreditamos 

que a valorização, as condições adequadas de trabalho e a formação do professor são os 

caminhos fundamentais para possibilitar a construção de uma sociedade ética, 

responsável e democrática, em que a Química esteja a serviço do homem e de todos os 

seres da natureza e não da dominação imposta aos sistemas produtivos, econômicos e 

políticos. 

Além das quatro perspectivas metodológicas identificadas, pudemos observar na 

análise dos documentos curriculares de química aspectos associados com a incorporação 

da temática ambiental que nos remetem à diversas estratégias de ensino:  pesquisa, 

palestra, apresentações, leitura e experimentação. Dentre os documentos curriculares de 

Química analisados, identificamos unidades de significado associados a esta perspectiva 

nas propostas curriculares do (AC), (MG), (OCEM), (RJ) e (RS): 

[...] Palestra com profissionais da área de petroquímica e ecologistas 
abordando questões sociocientíficas para analisar a importância de materiais 
orgânicos para a vida moderna e os problemas ambientais que estas podem 
causar (ACRE, 2009, p.38). 

[...] Sugestão de Filmes e documentários: (1) Água: as muitas águas do 
Planeta; (2) Minerações e impactos ambientais e sociais; (3) Implicações 
desses processos no aumento da poluição do Planeta; (4) Combustíveis 
renováveis no Brasil; (5) O uso de defensivos agrícolas e os riscos para a 
saúde humana; (6) Efeito estufa, chuva ácida e camada de ozônio: principais 
gases e processos envolvidos; (7) Água como meio de vida para uns e perigo 
para outros (MINAS GERAIS, 2006, p.63). 

[...] a experimentação pode ter um papel essencial para ajudar no 
desenvolvimento de novas consciências e de formas mais plenas de vida na 
sociedade e no ambiente (BRASIL, 2006, p.123). 

[...] Organizar uma apresentação oral sobre situações reais, como, por 
exemplo, a formação de chuva ácida e seus efeitos sobre o meio ambiente 
(RIO GRANDE DO SUL, 2009, p.114). 
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Os aspectos relacionados a esta perspectiva metodológica podem se apresentar 

como fundamentais para aguçar a troca de experiências e a discussão coletiva dos 

conhecimentos químicos trabalhados em sala de aula. O desenvolvimento dessas 

atividades no ambiente escolar pode potencializar o papel investigativo, ético e político, 

auxiliando o aluno tanto na compreensão dos fenômenos químicos como na sua 

formação para o exercício da cidadania. 

Mas, cabe salientar que realizar essas atividades apenas por realizar, 

considerando-as apenas como uma atividade complementar constituinte do processo de 

ensino-aprendizagem acaba por esvaziar, no nosso entendimento, o sentido da prática 

pedagógica. Deve existir uma intencionalidade no desenvolvimento dessas práticas, ou 

seja, deve-se desenvolver atividades como, por exemplo, a experimentação, com a 

intenção de proporcionar uma maior compreensão de modelos conceituais; atividades a 

partir de palestras, apresentação de trabalhos, debates, com o propósito de se aprofundar 

em determinados temas, de caráter controverso  e que envolvam aspectos sociais e 

ambientais. 

 



93 

4. A emergência de um novo paradigma educacional: caminhos e possibilidades 

para a construção curricular de Química. 

O sistema educacional brasileiro vem passando por várias mudanças nesses 

últimos anos. Estas mudanças parecem surgir em decorrência do processo de 

democratização brasileira, que se estabelece a partir da década de 1980. Em meio a 

todas essas mudanças as propostas curriculares também vêm sendo alteradas e passam 

por processos de intensas modificações em todos os níveis. 

No campo acadêmico, paralelamente aos acontecimentos de cunho histórico 

políticos sociais, os estudos e os debates sobre o currículo escolar geram um acervo 

importante de conhecimentos que servem como referência para a elaboração de 

pereceres e análises de propostas curriculares (SAVIANI, 1994; MOREIRA e SILVA, 

1994; SILVA e MOREIRA, 1995; MOREIRA, 1999). 

A perspectiva democrática refletiu na educação e consequentemente nas 

propostas curriculares culminando no questionamento e na contestação da política 

curricular baseada na racionalidade científica e na própria mentalidade pragmática.   

As mudanças ocorridas nos diferentes campos dos saberes levam o homem a  

constatar uma crise no modelo da Ciência Moderna, na epistemologia curricular, 

evidenciando uma radical mudança na sociedade. Com isso, constatamos a emergência 

de um novo paradigma curricular, torna-se necessário encontrar um impulso para 

analisar e reavaliar a educação, a escola e seu currículo, descrever alguns dos possíveis 

enfoques e propostas que contemplem os novos referenciais pedagógicos, educacionais 

e curriculares. O surgimento do novo contexto sócio-histórico e a emergência de um 

novo paradigma educacional, necessariamente trouxe à escola desafios para o presente e 

para o futuro com implicações substanciais no campo curricular. 

A Ciência Moderna tornou-se, por muito tempo, paradigma incontestável e 

dominante também pela epistemologia, ou seja, pela concepção de conhecimento 

embutida em seu projeto. Essa concepção de conhecimento se configurou de forma 

racional, objetiva e universal, e durante mais de três séculos foi considerada como capaz 

de educar todos os homens, tornando-os livres e emancipados (PEREIRA, 2002). 

Considerado como um dos princípios da modernidade, a formação de uma razão 

autônoma, torna o sujeito também um ser autônomo.  Habilitando-o pelo uso da razão e 

das regras do método, a interferir no objeto observado autonomamente. No entanto, sua 

autonomia não lhe capacita nem permite que o sujeito crie o objeto de conhecimento, 
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mas sim que ele o descubra ou desvende. Desta forma, é importante salientar que essa 

concepção de conhecimento, ao privilegiar o método e o agir do sujeito pensante no 

objeto, confirma a visão epistemológica como algo separado do social, negando a 

abordagem dos saberes como uma construção sócio-cultural, histórica e situada em um 

contexto (PEREIRA, 2002). 

Para Silva (2007), a visão de mundo moderno aspirou ao domínio e ao controle 

completo da sociedade e da natureza. Porém, esta aspiração para um conhecimento 

pragmático mostrou suas limitações diante dos grandes e complexos problemas 

advindos do processo de esgotamento do movimento inicial de libertação e de 

autonomia a partir da racionalidade científica, da perda de sentido de uma cultura que se 

sentiu enclausurada na técnica e na ação instrumental. 

A crise do paradigma científico dominante se tornou irreversível e suas bases e 

seus fundamentos se tornaram abalados, com isso se criaram condições necessárias e 

apropriadas para uma epistemologia emergente, menos determinista, parcelada e ligada 

à quantificação. Conforme Santos enfatiza 

O conhecimento do paradigma emergente tende assim a ser um conhecimento 
não dualista, um conhecimento que se funda na superação das distinções tão 
familiares e óbvias que até o pouco considerávamos insubstituíveis, tais 
como natureza/ cultura, natural/artificial, vivo/inanimado, mente/matéria, 
observador/observado, subjetivo/objetivo, coletivo/individual, animal/pessoa. 
(SANTOS, 1999, p. 39). 

As considerações que apontam para uma crise da ciência moderna e, sobretudo, 

para uma crise ambiental planetária e global relacionada com a crise de conhecimento 

(LEFF, 2002), possuem importantes significados para nossas práticas educativas de 

ensino de Ciências e, particularmente para o ensino de Química. 

A crise ambiental não pode ser compreendida somente a partir do prisma da 

racionalidade vigente. A sua compreensão exige pensar sobre o mundo que postule e 

considere a emergência do outro, o conhecimento não exteriorizado que nos leva a 

questionar o projeto da modernidade que sempre buscou a ideia totalizadora de unidade, 

uniformidade e homogeneidade (LEFF, 2002). 

Para Silva (2007), a crise ambiental, está intimamente vinculada com a própria 

crise de visão de mundo moderna. Assim, a compreensão da problemática ambiental 

passa, necessariamente, pela apresentação e discussão dos principais aspectos que 

fundaram e alicerçaram esta visão de mundo. 
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A crise da modernidade criou possibilidades de se repensar nas prioridades da 

Educação. Este novo pensamento considera que esta crise não pode ser equacionada a 

partir da racionalidade vigente, sendo necessário outro pensar sobre o mundo. Com a 

crise da modernidade, sentiu-se a necessidade de se pensar em teorias curriculares para 

além das teorias tradicionais de currículo. 

A concepção de conhecimento foi primordial e prevaleceu no período moderno, 

tornando-se um dos elementos determinantes nos processos de educação e configuração 

do currículo. Atualmente, podemos dizer que é possível admitir não apenas a imprecisão 

e a mudança na compreensão da realidade, mutável e em transformação, mas também a 

imprecisão da ciência e a sua provisoriedade do conhecimento configurado no currículo 

escolar. Isso, além de apontar para a crise na epistemologia, traz a urgente necessidade à 

educação e aos educadores de se repensar a configuração, a seleção e a organização dos 

conhecimentos e dos saberes no currículo. 

O currículo reflete a história e a experiência do homem no mundo, bem como os 

arranjos sociais, políticos, econômicos, pedagógicos e as formas de conhecimento 

existentes. É dentro desse contexto que “[...] já se pode falar agora de uma tradição 

crítica do currículo, guiada por questões sociológicas, políticas e epistemológicas” 

(MOREIRA; SILVA, 1999, p. 07). 

De um modo geral, podemos dizer que os conceitos teóricos do currículo, 

inscritos no universo da Teoria Crítica da Educação e do Currículo, centraram suas 

ideias e críticas colocando-se em posição oposta às perspectivas exclusivamente 

empíricas e técnicas do currículo que caracterizavam a tradicional teoria educacional. 

Além de contar com aparatos teóricos da crítica marxista à educação liberal, os 

estudiosos utilizavam conceitos desenvolvidos na Escola de Frankfurt (Adorno, 

Horkheimer, Marcuse) para atacar à racionalidade técnica e utilitarista, assim como o 

positivismo ainda dominante sobre as Ciências Sociais, a educação e, 

conseqüentemente, sobre o currículo. 

Para Silva (1999), as teorias críticas de currículo efetuaram uma completa 

inversão nos fundamentos das teorias tradicionais. Para este autor, os modelos 

tradicionais não expressavam a preocupação em fazer qualquer tipo de questionamento 

mais incisivo aos arranjos educacionais existentes, às formas dominantes de 

conhecimento ou à forma social dominante. 
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Silva (1999) destaca que enquanto as teorias tradicionais de currículo 

restringem-se à atividade técnica de como fazer o currículo, as teorias críticas de 

currículo começam por colocar em questão os pressupostos dos presentes arranjos 

sociais e educacionais, comportando-se como teorias de desconfiança, de 

questionamento e de transformação radical, em que o importante não é desenvolver 

técnicas de como fazer o currículo, mas sim desenvolver conceitos no qual seja possível 

compreender o que o currículo faz. 

Para Silva (2005), com as teorias críticas, foi possível constatar que o currículo é 

um espaço de poder, em que os conhecimentos que irão fazer parte de sua composição  

carregam as marcas das relações sociais de poder. Além dessa definição para o termo 

currículo, ainda é possível contemplarmos um entrelaçamento de distintas definições, 

tais como: um transmissor da ideologia dominante, um aparelho ideológico do sistema 

capitalista, um formador de consciências que exercem papéis dentro do sistema, uma 

construção sociohistórica que, a depender do momento, considera determinados 

conhecimentos como válidos. Ainda para  Silva, o currículo, numa perspectiva crítica, 

envolve a construção de significados e de valores culturais, sendo nele que se produz e 

se criam significados sociais. Esses significados, entretanto, estão em estreita ligação 

com as relações sociais de poder. Portanto, há uma proximidade entre o campo do 

currículo e o campo da cultura, nos quais se avultam os traços de uma política cultural. 

Para este autor, 

a cultura é um campo de produção de significados no qual os diferentes 
grupos sociais situados em posições diferenciais de poder, lutam pela 
imposição de seus significados à sociedade mais ampla. [...]. O que está 
centralmente envolvido neste jogo é a definição da identidade cultural e 
social de diferentes grupos. A cultura é um campo onde se define não apenas 
a forma que o mundo deve ter, mas também a forma como as pessoas e os 
grupos devem ser. A cultura é um jogo de poder (SILVA, 2005, p.134). 

Na perspectiva de Moreira (2001), a concepção de currículo abrange tanto um 

projeto educativo como uma prática que busca efetivá-lo, sendo que as funções que um 

currículo cumpre como expressão de um projeto político cultural acabam se realizando 

por meio de seus conteúdos, de sua organização e das experiências de aprendizagem que 

promove. 

A ideia de considerar a cultura como esfera de importante influência na expressão 

curricular, para Macedo (2006), pode representar um entendimento do currículo que 

articule as questões do campo da cultura com o da economia e o da política. 
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Segundo Silva, (2005) esta perspectiva permitiu entender o currículo como um 

campo de luta em torno da significação e da identidade. Desta forma, entendemos o 

currículo como uma invenção social e seus “conteúdos” como uma construção social. 

Não podemos deixar de mencionar algumas importantes contribuições advindas 

de outros campos científicos que enriquecem as analises contemporâneas no campo do 

currículo: as novas teorias sociais, das artes, da crítica literária, da psicanálise, das 

humanidades, dos estudos feministas, dos estudos ambientais, dos estudos de raça, 

dentre outros, além do pensamento pós-moderno e pós-estrutural observa Moreira 

(2001). 

A contribuição dos estudos culturais à teoria crítica de currículo faz surgir uma 

nova teoria curricular denominada de teoria pós-crítica de currículo. Silva (2005) 

salienta que estas contribuições não se caracterizam como superação das teorias críticas 

sobre currículo e sim como uma possibilidade de ajuda no entendimento de outras 

esferas neste campo. Advogando uma interação entre estas diferentes correntes o teórico 

destaca que ambas nos ensinam que o currículo é uma questão de saber, de identidade e 

de poder. Sendo “pós”, esta teoria de currículo não é, entretanto, uma superação, mas 

sim uma forma de ajudar a compreender, por meio da relação de poder e controle, a 

nossa identidade em sociedade. Segundo Silva, 

[...] depois das teorias criticas e pós criticas do currículo torna-se impossível 
pensar o currículo simplesmente através de conceitos técnicos como os de 
ensino e de eficiência ou de categorias psicológicas como as de 
aprendizagem e desenvolvimento ou ainda de imagens estáticas como as da 
grade curricular e lista de conteúdos [...] ele (o currículo) é também aquilo 
que se faz dele (SILVA, 2005, p.147). 

Entendemos o currículo como uma construção social e um espaço de configuração 

das relações de poder. A incorporação da temática ambiental nos currículos passa pela 

consideração da expressão do currículo enquanto “cultura”, já que este campo (o 

ambiental) nos parece, hoje, como um campo de disputa simbólica (por conhecimentos 

selecionados, significados, validação de grupos) que envolve muitas esferas da 

sociedade. 

As teorias crítica e pós-crítica de currículo vêm assim, contribuir no 

questionamento e na contestação de políticas curriculares baseada na racionalidade 

científica e na mentalidade pragmática, como possibilidade de recriarmos um currículo 

que considere a identidade cultural e social dos grupos envolvidos, e que não sejam 

priorizadas apenas as demandas políticas e econômicas do sistema vigente. 
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A emergência de um novo paradigma educacional e social nos leva a entender a 

Educação como um caminho possível de criar possibilidades de questionamento da 

forma como pensamos e organizamos a sociedade e a nossa relação com a natureza, 

com o propósito de propiciarmos outro olhar sobre o mundo e sobre nossa própria 

identidade. 

Este posicionamento, em relação ao conhecimento do mundo e de um novo 

olhar sobre ele, coloca nos frente à complexidade da realidade e à complexidade 

socioambiental. Para Silva (2007), “nosso esforço de apreender esta realidade complexa 

abre novas vias de relacionamento do ser com o objeto e nos leva ao diálogo de saberes” 

(p. 65). 

A idéia de complexidade socioambiental foi seguida pela da necessidade de 

emergência do diálogo dos saberes, no qual implica a formulação de novas estratégias 

conceituais para a construção de uma nova ordem teórica (LEFF, 2002). Entendemos 

que para um aprofundado questionamento da complexidade há a necessidade da 

formulação de um saber ambiental que incorpore e explicite aspectos das dimensões da 

educação propostas por Carvalho (2006). Nelas se busca associar as relações de 

conhecimento com os aspectos valorativos e políticos, criando possibilidade de espaços 

para o encontro entre o racional, a ética e a política como resposta para a crise 

ambiental. Para Leff (2002) apreender a complexidade socioambiental implica em “um 

processo de desconstrução e reconstrução do pensamento; desconstrução do pensado 

para se pensar o não pensado” (p. 192). 

Pautando-nos na perspectiva apontada por Leff (2002), da abertura para a 

desconstrução do pensado para se pensar o não pensado, abre-nos possibilidades de 

questionarmos do modelo tradicional de currículo, de forma a buscar um novo 

paradigma curricular de Química, em particular, que leve em consideração não somente 

os aspectos relacionados aos conhecimentos químicos, mas também que considere em 

consonância com os aspectos sociais, éticos, estéticos, raciais, políticos, históricos, 

econômicos e ambientais. 

Para Carvalho (2004), ao considerarmos o “diálogo dos saberes” como um 

princípio metodológico, abrirmos espaços de discussão, de possibilidades de se 

questionar a hegemonia do conhecimento científico sobre as demais formas de 

conhecimento, procurando evidenciar as possibilidades e os limites das diferentes 

produções culturais. 
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Ao analisarmos os documentos curriculares de Química atuais produzidos por 

todo o Brasil, observamos uma grande tentativa em trazer outros aspectos ao discurso 

curricular que não apenas relacionados aos conhecimentos químicos. 

Em relação ao nosso propósito, de analisar a incorporação da temática ambiental 

nos documentos curriculares de Química, observamos que todos os documentos 

curriculares analisados apresentaram relações referentes a esta temática, no qual, a partir 

das análises, foi possível identificar um número considerável de unidades de significado 

associadas à incorporação das questões ambientais em torno dos discursos curriculares. 

Percebemos, porém, que, em boa parte dos casos, há uma desarticulação tanto entre as 

dimensões de conhecimento, valorativa e política como nas interrelações entre as 

perspectivas metodológicas construídas a partir das análises.  

De certa forma há uma tentativa de construção para além dos modelos 

tradicionais de currículo, o que parece propiciar o início de uma mudança de 

mentalidade curricular. Contudo, observamos, em relação à incorporação da temática 

ambiental nos documentos curriculares de Química, que a maioria das relações 

identificadas estavam associadas com a dimensão de conhecimento e pouco se 

articulavam com as dimensões valorativas e políticas. Identificamos também uma 

grande associação de questões relacionadas aos conhecimentos químicos com os 

sistemas produtivos.  

Por meio das analise percebemos que, mesmo com a perspectiva de mudança de 

paradigma curricular após os processos de democratização brasileira da década de 1980 

e com a inclusão de uma quantidade considerável de relações associadas às questões 

ambientais, os documentos curriculares de Química atuais ainda trazem em seus 

discursos resquícios que nos remetem aos modelos tradicionais de currículo.  

A partir das análises realizadas foi possível observar a construção de caminhos 

contraditórios em um mesmo discurso curricular, formando o que Lopes (2006) 

denominou de discursos híbridos. O hibridismo envolve a mistura de concepções, sendo 

caracterizado, sobretudo, pela negociação de sentidos nos diferentes momentos da 

produção de todos esses textos e discursos (LOPES, 2005).  Nessa negociação entram 

em jogo, particularmente, concepções de currículo e acordos a serem feitos entre os 

diferentes segmentos sociais, dentre eles e as comunidades disciplinares. Segundo esta 

autora,  

O híbrido não resolve as tensões e contradições entre os múltiplos textos e 
discursos, mas produz ambigüidades, zonas de escape dos sentidos. Na 
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constituição do conhecimento escolar, entram em jogo as concepções 
relativas ao que se entende como conhecimento legítimo, às relações de 
poder e aos interesses envolvidos na produção desse conhecimento, como 
discute a perspectiva crítica de currículo. Mas esse jogo é marcado por uma 
negociação entre discursos culturais em que resistência e dominação não 
ocupam posições fixas, nem se referem a sujeitos ou classes sociais 
específicas (LOPES, 2006, p.40). 

Os textos disciplinares em geral e, para a disciplina de Química, em particular, 

são produtos da recontextualização de outros textos, são híbridos de múltiplos discursos, 

oriundos de várias esferas que não só apenas do contexto oficial. Dessa forma, podemos 

considerar que os princípios curriculares são refocalizados e ressignificados, sendo muitas 

vezes orientados para finalidades diversas daquelas estabelecidas inicialmente. As lutas que 

constituem os currículos são, portanto, simultaneamente políticas e culturais. 

A partir da análise dos documentos curriculares atuais de Química, foi possível 

observar a presença de múltiplos discursos, nos quais vão em direção a caminhos teóricos 

distintos. 

Um possível caminho que identificamos nas análises e que consideramos contribuir 

para a construção de um novo paradigma curricular para o ensino de Química refere-se ao 

desenvolvimento de práticas educativas a partir de temas estruturantes que estejam 

relacionadas com a realidade socioambiental que os alunos estão inseridos. Esta perspectiva 

metodológica observada na análise dos currículos, em alguns casos, propõe que os 

conhecimentos químicos sejam trabalhados de forma contextualizada e inter-relacionada 

com as questões referentes à ciência, à tecnologia, à sociedade e juntamente com as 

questões ambientais, em que optamos em denominar estas interrelações de CTSA. 

A proposta metodológica em que a perspectiva CTSA esteja relacionada aos 

conhecimentos químicos de forma ampla e abrangente, centrada em temas de grande 

relevância socioambiental pode se apresentar como alternativa para se criar várias 

estratégias e mecanismos com a finalidade de construir o pensamento divergente, o 

questionamento e as possibilidades para solução de problema ambientais, simulações, 

atividades de tomada de decisão, o trabalho em torno das controvérsias sociocientíficas 

e socioambientais, o desenvolvimento de debates, discussão em sala de aula centrada 

nos estudantes, dentre outras possibilidades. 

Santos e Mortimer (2002) destacam que,  

[...] podemos encontrar na literatura uma infinidade de temas sociais que 
podem ser abordadas em um currículo CTS, como por exemplo: Saúde, 
Alimentação e agricultura, Recursos energéticos, Terra, Água e Recursos 
Minerais, Indústria e Tecnologia, Ambiente, Transferência de Informações e 
Tecnologia, Ética e Responsabilidade Social. Entre as estratégias que podem 
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ser usadas para a abordagem desses temas os autores destacam: palestras, 
demonstrações, sessões de questionamentos, solução de problemas, solução 
de problemas de laboratório, jogos de simulação, fóruns e debates, projetos 
individuais e de grupo, redação de cartas para autoridades, pesquisa de 
campo do trabalho, palestrantes convidados e ações comunitária, visita a 
indústrias, e a museus (p.13). 

A perspectiva CTSA pode criar espaços para o diálogo entre os saberes, abrindo 

possibilidades de reflexões a fim de apreender e compreender a complexidade 

ambiental. Para Silva (2007), “a complexidade ambiental exige a formulação de um 

saber ambiental que incorpore e explicite valores e posicionamentos políticos”, criando 

espaços para uma articulação harmoniosa entre os aspectos cognitivos, os axiológicos e 

os políticos, em que a dimensão política se apresentava como questão central. 

Contudo, Santos e Mortimer (2000) consideram que não adianta apenas inserir 

temas de relevância social no currículo, se não houver uma mudança significativa na 

prática e nas concepções pedagógicas. Para esses autores, se não houver uma 

compreensão do papel social do ensino de Química, pode-se cair no erro de uma 

“simples maquiagem dos currículos atuais com pitadas de aplicação das ciências à 

sociedade” (p.157). 

Mas quando se desenvolve práticas pedagógicas, a partir de temas estruturantes 

de importância e relevância social em que situações amplas e complexas sejam 

trabalhadas, incorporando diferentes saberes, de forma dialógica e levando em 

consideração os aspectos culturais e de identidade do aluno, podemos criar caminhos 

que possibilitem a formação plena para o exercício da cidadania planetária, favorecendo 

não apenas uma mudança de paradigma curricular para além dos modelos tradicionais 

de currículo, mas também que seja possível abrir espaços e questionamento do modelo 

de sociedade vigente, buscado propiciar um novo paradigma de sociedade. 

Salientamos que, para ser o ideal de mudança paradigmática viável, torna-se 

necessário possibilitar o letramento científico e tecnológico do aluno. Para Santos 

(2007), o conceito de letramento no sentido da prática social está muito presente na 

literatura de educação científica, no qual considera que um cidadão letrado não apenas 

sabe ler o vocabulário científico. Além disso, é capaz de conversar, discutir, ler e 

escrever coerentemente em um contexto não-técnico, mas de forma significativa. De 

certa forma, isso envolve a compreensão do impacto da ciência e da tecnologia sobre a 

sociedade em uma dimensão voltada para a compreensão da esfera pública da ciência, 

com o propósito da construção de uma educação voltada para a formação crítica do 

indivíduo. 
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O letramento científico objetiva levar os alunos a compreenderem como a 

ciência e a tecnologia influenciam-se mutuamente; a tornarem-se capazes de usar o 

conhecimento científico e tecnológico na solução de seus problemas no dia-a-dia; e a 

tomarem decisões com responsabilidade socioambiental (SANTOS; SCHNETZLER, 

1997; SANTOS; MORTIMER, 2001). O letramento científico e tecnológico deve ser 

considerado como sendo a condição de quem não apenas reconhece a linguagem 

científica e tecnológica, mas também que cultiva e exerce práticas sociais que usam tal 

linguagem. Para Santos e Mortimer (2001),  

o letramento científico e tecnológico poderia ajudar a concretizar esse 
modelo democrático de sociedade ao levar os alunos a compreender a 
dinâmica de funcionamento da prática tecnológica, nos seus aspectos 
organizacional, cultural e técnico, de modo que eles se tornassem capazes de 
avaliar as suas implicações na sociedade. [...] Além disso, a preparação de 
cidadãos para o controle social da ciência e da tecnologia implica que haja 
uma educação de valores éticos para o compromisso com a sociedade. Essa 
proposta tem sido chamada de “educação para ação social responsável” 
(p.102). 

Acevedo, Vázquez e Manassero (2003) apontam a aproximação entre o 

letramento científico e os objetivos propostos pela abordagem CTS, na medida em que 

se busca não somente a compreensão do conhecimento científico, de suas condições de 

produção e utilização, mas também possibilitar ao indivíduo a interação com os 

elementos científicos e tecnológicos da vida social. A abordagem CTS ganhou espaço 

no contexto educacional, visando promover o letramento científico e tecnológico que 

ultrapasse os conteúdos isolados, incluso no currículo dos alunos, sem a devida relação 

com seus contextos sociais e ambientais. 

Consideramos que a presença da ciência e da tecnologia se coloca no cotidiano e 

que as questões mais amplas sobre o desenvolvimento científico e tecnológico têm 

repercussões diretas sobre a sociedade. Dessa forma, o ensino de ciências, dentro desta 

perspectiva, constitui uma estratégia importante de inclusão do indivíduo na vida em 

sociedade, de uma maneira ativa e não meramente na qualidade de espectador.  

A participação do cidadão na vida social depende, entre outros fatores, de sua 

possibilidade de interlocução com as questões complexas pautadas nos em 

conhecimentos científicos e tecnológicos. Neste sentido, a abordagem CTS está 

vinculada à educação científica do cidadão e deve ressaltar o caráter provisório e incerto 

das teorias científicas, de tal forma que os alunos possam avaliar alternativas 

diferenciadas para a solução de um mesmo problema (SANTOS e SCHNETZLER, 

2003). 
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Partimos da premissa que ao se propor um currículo baseado em uma discussão 

democrática, aberta e sem preconceitos da ciência e tecnologia e suas implicações na 

melhoria da qualidade de vida da sociedade, é inevitável não se relacionar os aspectos 

referentes às implicações ambientais. Assim, é importante salientar que toda proposta 

curricular baseada na perspectiva CTS, cujo propósito seja a formação de um cidadão 

crítico, informado sobre os avanços científicos e tecnológicos atuais possa discutir, se 

posicionar e, inclusive propor ações sobre a validade e a adequação desses avanços para sua 

vida, incorpora a vertente ambiental à tríade CTS.  

Em tese, podemos dizer que, pela sua origem, toda abordagem CTS incorpora a 

sua perspectiva as implicações ambientais. Entretanto, ao analisarmos os documentos 

curriculares de Química, observamos que em determinadas circunstâncias as questões 

ambientais não foram consideradas ou priorizadas. No processo de leitura dos 

documentos curriculares identificamos setenta e três unidades de significado associadas 

de alguma forma com os aspectos relacionados com a ciência, a tecnologia e a 

sociedade. Dessas unidades de significado, apenas quarenta e uma consideravam ou 

priorizavam em seu contexto as questões relacionadas com a temática ambiental. 

Apresentamos algumas unidades de significado em que as questões ambientais não 

estão sendo enfatizadas:        

Relação entre Ciência Química, Tecnologia e Sociedade no desenvolvimento 
e aplicação de processos químicos na historia do desenvolvimento humano, 
como, por exemplo, a extração de metais de seus minérios e a conservação de 
alimentos (ACRE, 2010, p. 27). 

Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico da 
Química e aspectos sociais (PARÁ, 2003, p.117). 

Alfabetizar tecnologicamente a fim de entender as tecnologias da história 
humana como elementos da cultura, como parte das práticas sociais, culturais 
e produtivas, que por sua vez são inseparáveis dos conhecimentos científicos, 
artísticos e lingüísticos que as fundamentam. A educação tecnológica básica 
tem o sentido de nos preparar para viver e conviver em um mundo no qual a 
tecnologia está cada vez mais presente: no qual a tarja magnética, o celular, o 
código de barras e muitos recursos digitais se incorporam velozmente à vida 
das pessoas, qualquer que seja a sua condição socioeconômica (SÃO 
PAULO, 2008, p.22). 

Reconhecer o papel do conhecimento químico no desenvolvimento 
tecnológico atual, em diferentes áreas do setor produtivo, industrial e 
agrícola, reconhecendo sua importância para a sociedade (MINAS GERAIS, 
2006, p.25). 

 

No decorrer de nossas análises, percebemos significativas relações que 

incorporavam os aspectos relacionados com a temática ambiental e que, de certa forma, 

estão associados com as questões relacionadas com a tríade CTS. Contudo as propostas 
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pedagógicas que proporcionam maior ênfase aos aspectos associados com a ciência e a 

tecnologia, característica marcante nos currículos tradicionais de Química, ainda estão 

presentes nos discursos curriculares atuais.  

Para Farias e Freitas (2007), conciliar a educação CTS e a EA é tarefa 

importante, mas ainda incipiente, pouco experimentada, e que requer novos estudos 

sobre suas singularidades e possibilidades de convergência teórica práticas. Para essas 

autoras, com frequência, as propostas e as práticas pedagógicas tomam esses dois 

campos como incompatíveis entre si, o que parece estar ligado aos diferentes modos 

como estes se construíram e se difundiram no Brasil. Apesar disso, as autoras 

reconhecem em certas abordagens educativas essa articulação, porém afirmam que, via 

de regra, elas são construídas sem, contudo, aprofundar as causas da problemática 

ambiental e as relações com determinados modelos de desenvolvimento e de interações 

entre a ciência e a tecnologia.   

O diálogo entre a perspectiva CTS com a EA, para Martins et al. (2008), vem 

sendo facilitado pela circulação de trabalhos de educação ambiental em periódicos e 

eventos de pesquisa em Educação em Ciências. Os autores afirmam também que uma 

aproximação entre esses campos pode resultar em uma articulação de dimensões 

política, da qual se ocupou historicamente a educação ambiental e pedagógica, que 

marcou a agenda de pesquisa da educação CTS. Com isso, favorecendo a formação de 

um indivíduo capaz de tomada de decisões sobre as implicações socioambientais,  o 

posicionamento crítico, além de  estabelecer relações entre as diferentes dimensões 

sociais, tecnológicas e científicas associadas às questões do cotidiano. 

A reflexão sobre a formação dos princípios da cidadania, conduziu à proposta do 

enfoque de CTS para a Educação Ambiental. Nesse sentido, Santos et al. (2010)  

destacam que: 

 [...] Os estudos CTS no campo educacional surgiram associados ao ensino de 
ciências, com a proposição, a partir da década de 70, de novos currículos que 
buscavam incorporar conteúdos de CTS. [...] Do ponto de vista dos objetivos 
dos cursos com ênfase em CTS eles tiveram uma forte correlação com o 
movimento de Educação Ambiental, uma vez que a crítica que o movimento 
CTS fazia centrava-se no modelo desenvolvimentista que estava agravando a 
crise ambiental e aumentando a exclusão social. (p.136). 

Apesar disso, muitas propostas de CTS para o ensino de ciências acabaram por 

não contemplar a temática ambiental nas discussões, emergindo, assim, a denominação 

CTSA (no qual optamos por adotar neste trabalho) para propostas que contemplam a 

temática ambiental nas cadeias das inter-relações CTS. Sendo assim, é importante 
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enfatizarmos que os educadores, em sua prática, contribuam propiciando a interpretação 

das questões socioambientais cotidianas de forma problematizadora, refletindo sobre 

questões tal como a insustentabilidade de um modelo de desenvolvimento que contribui 

para a degradação socioambiental (SANTOS et al., 2010). 

Ao se pensar em um currículo de Química que tenha como objetivo de formação 

para a cidadania é fundamental que seja levado em conta o desenvolvimento da 

capacidade de tomada de decisão. Entendemos que não basta apenas fornecer 

informações atualizadas e aprofundadas sobre questões de ciência e tecnologia para que 

os alunos de fato se engajem ativamente em questões sociais. Se desejarmos preparar os 

alunos para participar ativamente das decisões da sociedade, precisamos criar 

possibilidades que nos permita ir além dos aspectos cognitivos e ir em direção a uma 

educação voltada para a ação social responsável, em que haja também a preocupação 

com a formação de atitudes e valores. 

Outro caminho metodológico que consideramos favorável para o 

desenvolvimento de práticas educativas capazes de possibilitarem a formação de 

sujeitos críticos e emancipados refere-se ao trabalho de temas de relevância social a 

partir das controvérsias socioambientais.  

Os temas controversos possibilitam a abordagem das subjetividades, das 

incertezas, dos conflitos, dos valores, dos questionamentos metafísicos e políticos nas 

nossas reflexões sobre o conhecimento e suas diferentes formas de aplicação, condições 

que Leff (2002) destaca como sendo essenciais para a emergência da complexidade e do 

saber ambiental.  

Um ponto importante a se destacar é que as abordagens a partir dos temas 

controversos e de conflitos socioambientais em nossas atividades pedagógicas podem 

contribuir para que seja possível evitar abordagens ingênuas da temática ambiental 

(SILVA, 2007). Na nossa concepção, a opção por trabalhar com os temas controversos 

apresenta-se como uma possibilidade atraente e instigante na abordagem de diversos 

temas associados à área da Química, apresentando diversas alternativas de se trabalhar 

aspectos relacionados com a temática ambiental. 

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 conseqüências ambientais; (3) Química dos cosméticos; 
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(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. Poderíamos ficar aqui citando inúmeras 

possibilidades de temas controversos que poderiam ser trabalhados, evidenciando a 

grande importância desta proposta metodológica. 

Em relação ao primeiro tema proposto referente às Questões Energéticas na 

Sociedade Contemporânea, seria um tema que poderíamos desenvolver uma abordagem 

ampla e presente nas relações cotidianas dos alunos. Além da possibilidade de emergir 

uma grande quantidade de conhecimentos químicos fundamentais para propiciar o 

letramento científico e tecnológico, esta temática abre caminhos que propiciem o debate 

a fim de refletirmos e questionarmos os mecanismos de produção energética que 

exploramos e de que forma é explorada e utilizada e quais são as implicações 

ambientais envolvidas, além de pensarmos e trabalharmos éticos, estéticos, culturais, 

econômicos, políticos e históricos que permeiam todas as discussões em torno dessa 

temática tão ampla. Temos que fazer aflorar as complexidades socioambientais que 

estão envolvidas a esta temática, aguçando o questionamento das implicações existentes 

para desconstruirmos o pensado para passar a pensar o não pensado (Leff, 2002). 

Assim, entendemos como pertinente apresentar os temas controversos como um 

princípio metodológico interessante para o desenvolvimento para algumas de nossas 

práticas educativas relacionadas com o ensino de Química. 

A emergência de um novo paradigma de currículo e de educação para a 

cidadania requer uma mudança significativa ao atual ensino, a partir da proposta de 

novos conteúdos, metodologias e de organização dos processos de ensino-

aprendizagem. Torna-se necessário um desencadear de ações e eventos que possibilitem 

uma mudança paradigmática. Entendemos que apenas pequenas modificações 

curriculares não adiantam. Mesmo considerando que a mudança de pensamento e de 

paradigma curricular já seria uma grande conquista, necessitamos de uma mudança mais 

enfática para auxiliar a reconstrução de uma nova sociedade. 

Para Santos e Schnetzler (2003), a educação para a cidadania é também uma 

educação para a consciência humana para os seus valores éticos e morais que precisam 

ser fundamentados no princípio do respeito à vida e no princípio de igualdade entre 

todos os seres da natureza. 
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5. Considerações Finais. 

A partir de um cenário de degradação humana e ambiental vivenciados com 

maior ênfase no século passado, diferentes setores da sociedade se mobilizaram e 

iniciaram uma intensa contestação do modelo de ciência, considerada como pragmática 

e racionalista, de uma sociedade que colocava o progresso e a hegemonia acima do 

bem-estar social e ambiental coletivo. 

Após a segunda Guerra Mundial, vários movimentos sociais e acadêmicos 

surgiram em contestação à crise ambiental vivenciada no mundo ocidental 

contemporâneo, possibilitando que novas propostas educativas surgissem, construindo 

um novo paradigma de ciência frente aos problemas sociais e ambientais. Nessa nova 

perspectiva, a Educação Ambiental surge como uma possibilidade importante de 

enfrentamento dos problemas gerados por essa crise. 

Ao longo do século passado, as questões relacionadas com a temática ambiental 

vêm sendo incorporada nos currículos de diferentes níveis de ensino em diversas 

instituições escolares, o que nos parece um movimento de resposta da sociedade aos 

problemas ambientais cada vez mais frequentes na atualidade. 

Nestas considerações finais, é importante retomarmos nossa proposta inicial com 

o intuito de contrapô-la com os resultados alcançados. Resumidamente, o objetivo 

estabelecido como norte do nosso estudo era o de analisar quais aspectos da temática 

ambiental estão incluídos nos documentos curriculares atuais desenvolvidos pelos 

órgãos governamentais, em âmbito federal, estadual e distrital, especificamente para o 

Ensino de Química do Ensino Médio. 

Por meio da analise do “corpus documental”, percebemos, no decorrer da coleta 

dos documentos curriculares, que a maioria destes documentos, onze dos treze 

documentos curriculares coletados, foram apresentados oficialmente nos últimos cinco 

anos.  Os documentos dos Estados do Pernambuco, do Amapá, de Rondônia e de 

Roraima estão em processo de elaboração, por essa razão não foi possível incluí-los no 

corpus documental desta pesquisa.  

Os referenciais metodológicos propostos por Ozzela (2006) e Gomes e 

Nascimento (2006), sobre a produção de sentidos, foram de fundamental importância 

para a pesquisa. Uma vez que procuramos identificar os sentidos construídos nos 

documentos a partir da interpretação das unidades de significados referentes à temática 

ambiental incorporadas aos documentos curriculares de Química.  
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A partir de nossas análises, observamos que as questões relacionadas com a 

temática ambiental apresentam-se a uma considerável frequência nos documentos 

curriculares de Química para o Ensino Médio; foram identificadas duzentos e sessenta e 

quatro unidades de significado associadas à incorporação de aspectos relacionados com 

a temática ambiental aos discursos curriculares analisados. 

Assim, podemos dizer que a construção curricular de Química para o Ensino 

Médio atual vem passando por um processo de “ambientalização curricular”, no qual os 

aspectos relacionados com temática ambiental vêm sendo considerado com maior 

frequência ao longo dos discursos curriculares. 

Apesar de observarmos uma grande frequência de unidades de significado 

associadas aos aspectos relacionados com a temática ambiental, esta incorporação não 

significa necessariamente que esta construção curricular possibilite a formação do 

indivíduo para o exercício da cidadania, no qual acreditamos. 

A partir de uma análise mais detalhada das unidades de significado que 

identificamos, vislumbramos alguns sentidos que nos remetem a algumas considerações 

possíveis. A partir do procedimento metodológico adotado para a análise dos 

documentos curriculares, agrupamos as unidades de significado a estes sentidos 

produzidos com a posterior associação desses sentidos aos dois temas abrangentes. Um 

desses temas refere-se às Dimensões da Educação Ambiental e, associado a ele, aos 

núcleos de sentido referentes à dimensão de conhecimento, à dimensão valorativa e à 

dimensão política. O outro tema refere-se às Perspectivas Metodológicas propostas para 

o ensino de Química, estando associado a este Tema os núcleos de sentido referentes à 

Contextualização, à interdisciplinaridade, à abordagem a partir de Temas Estruturantes e 

à Abordagens referentes à perspectiva CTSA. 

Um dos pontos importantes que observamos é que a maioria das unidades de 

significados está associada a um dos núcleos de sentido referentes à Dimensão de 

conhecimento. Dessa forma, indicando a marcante presença dos aspectos cognitivos ao 

longo dos discursos curriculares, quando analisamos a incorporação de aspectos 

relacionados com a temática ambiental. 

Uma relação bastante pertinente que consideramos nos documentos curriculares 

refere-se às questões energéticas envolvendo combustíveis renováveis e não renováveis. 

Os aspectos cognitivos identificados propõem o trabalho com os conceitos químicos 

relacionados com as reações de combustão, associando o produto dessas reações a 

possíveis problemas ambientais, principalmente se a combustão estiver relacionada com 
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a utilização de combustíveis derivados da destilação do petróleo, relacionando o produto 

da reação à emissão de gases poluentes que poderão ocasionar, dentre outras 

conseqüências, a chuva ácida, e à emissão de gases causadores do aumento do efeito 

estufa. Observamos também abordagens que apresentam como proposta a utilização de 

combustíveis alternativos, como o biodiesel e o álcool, por serem, em tese, menos 

poluentes. 

As questões energéticas apresentam-se como um tema bastante abrangente e de 

grande relevância socioambiental. Entendemos que para se construir um paradigma 

curricular de Química as discussões em torno das questões energéticas são 

fundamentais. No entanto, consideramos que essas questões se apresentam de forma 

muito mais ampla e complexa do que as que identificamos nos documentos curriculares.  

Entendemos que as questões ambientais relacionadas com as questões 

energéticas vão muito além da mera emissão de gases causadores do efeito estufa e da 

chuva ácida. Devemos considerar que essas questões estão relacionadas com outros 

inúmeros fatores que podem ocasionar a degradação ambiental e humana, como por 

exemplo, as causas ambientais geradas a partir da queima da cana-de-açúcar, que podem 

causar problemas de saúde pública, além de acidificar o solo, tornando impróprio para o 

plantio de outras culturas.  

Outra perspectiva identificada na análise dos documentos curriculares de 

Química que merece nossa atenção refere-se às questões relacionadas com a associação 

entre os aspectos da temática ambiental com o sistema produtivo e com o mercado de 

trabalho. Essas questões apresentam-se de forma marcante em todos os documentos 

curriculares analisados, sempre oferecendo algum indício que aponte, mesmo que de 

formas distintas, para um interesse em comum: a formação de alunos capacitados para 

atuarem no sistema produtivo. 

Identificamos um número considerável de propostas que contemplam a 

perspectiva que possibilite a formação de alunos que estejam preparados para atuarem 

em um mercado de trabalho competitivo e dinâmico. Observamos ainda que essa 

proposta está presente em todos os documentos curriculares analisados, apresentando-se 

como uma tendência geral nas propostas curriculares atuais para o ensino de Química.  

Para Lopes (2005), nos dias atuais, o sistema produtivo tem a necessidade e o 

interesse de que o sistema educativo forme um trabalhador que seja flexível, adaptável 

facilmente às mudanças, capaz de tomar decisões e solucionar problemas, um perfil 

construído pelos discursos construtivistas. 
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Mas será que é possível construir propostas curriculares que tenham como 

objetivo a formação de alunos para o exercício da cidadania, que sejam capazes de 

emitir juízo de valor e que sejam aptos a tomarem decisão a partir de uma perspectiva 

crítica de valorização dos saberes cotidianos e populares vinculados à formação para o 

sistema produtivo, que possibilite ao aluno inserir-se no mercado de trabalho, 

favorecendo a manutenção do sistema capitalista vigente? 

Lopes (2005) alerta que tais discursos com tal proposta estão hibridizados com 

uma perspectiva instrumental de um saber-fazer que visa a inserção do individuo no 

mercado de trabalho, que segue as mudança e as necessidades da realidade sempre 

mutável do mundo. Nesta perspectiva, os saberes populares e cotidianos não são 

valorizados apenas como estratégia metodológica, trata-se de uma concepção que 

entende a cultura como plural e que questiona as hierarquias entre os saberes. O foco 

dos saberes populares e cotidianos busca inverter a lógica de predomínio do 

conhecimento meramente científico e tecnológico, realizando interligações entre outras 

dimensões constituintes do processo educativo, ou seja, a interligação entre as 

dimensões cognitiva, axiológica e política. 

Outro aspecto que destacamos, como sendo de grande importância, refere-se à 

incorporação dos aspectos associados à perspectiva CTSA. Observamos uma grande 

frequência de unidades de significado associadas tanto com a dimensão de 

conhecimento, quanto com a perspectiva metodológica.  

Consideramos essa perspectiva como fundamental para a construção de um 

processo educativo que possibilite a formação de um sujeito crítico e emancipado. 

Entendemos que os caminhos metodológicos a partir da perspectiva CTSA são 

fundamentais para viabilizar o letramento científico dos alunos e estimular o estudo das 

ciências e das tecnologias juntamente com a independência de juízo e o sentido de escolhas 

e de responsabilidade crítica, bem como favorecer o desenvolvimento e a consolidação de 

atitudes e de práticas democráticas em questões de relevância social, como por exemplo, 

questões que dizem respeito às inovações tecnológicas e às intervenções socioambientais 

(FARIAS e CARVALHO, 2006). 

Entendemos que o ensino de Química não pode ficar restrito nem a mera discussão 

ideológica do contexto social e ambiental e nem ao estudo dos conhecimentos químicos e 

tecnológicos descontextualizados como se fossem puros e neutros. Torna-se necessário que 

as propostas educativas busquem integrar os aspectos relacionados com a perspectiva 
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CTSA, interligando a informação química ao contexto social e ambiental (SANTOS e 

SCHNETZLER, 2003). 

Em relação às Perspectivas Metodológicas identificadas por nós, a partir da 

análise das unidades de significado associadas com a temática ambiental, podemos 

constatar que são perspectivas muito interligadas entre si. Mas quando analisamos todas 

as unidades de significado associadas ao tema referente às perspectivas metodológicas 

observamos que apenas o currículo do (RS) trouxe interligações entre todas as 

perspectivas metodológicas. O documento curricular do (RS) ao mesmo tempo em que 

propôs o desenvolvimento de práticas pedagógicas, a partir de temas estruturantes de 

relevância social, propôs também o trabalho dos conhecimentos químicos por meio das 

abordagens CTSA, de forma contextualizada e interdisciplinar. 

Acreditamos que os conhecimentos químicos a serem trabalhados nas práticas 

pedagógicas devam estar vinculados, de alguma forma, à vida dos alunos. Entretanto 

não basta apenas estar vinculado à vida do aluno, os conhecimentos químicos a serem 

trabalhados devem ser temas estruturantes que tenham relevância social. Entendemos 

que as práticas pedagógicas desenvolvidas a partir de temas sociais possuem um papel 

fundamental no desenvolvimento e na capacidade de tomada de decisão, propiciando 

situações que os alunos, a partir da participação política, sejam estimulados a emitir 

opinião, a propor soluções, a avaliar os benefícios e os malefícios das novas 

tecnologias, usando o juízo de valores. 

Entendemos que os temas sociais estão entrelaçados por controvérsias 

sociocientíficas e socioambientais. O desenvolvimento de práticas pedagógicas a partir 

de temas controversos abre a possibilidade e o espaço para suscitar o posicionamento 

político dos diferentes atores sociais envolvidos, além de apresentar sensibilidades 

éticas e estéticas diversificadas de se interpretar uma dada realidade. Acreditamos que o 

desenvolvimento de práticas educativas a partir de temas químicos controversos de 

relevância social e ambiental apresentam-se como uma alternativa essencial e intrigante 

para a formação plena de alunos para o exercício da cidadania.   

De certa forma, consideramos que há uma tentativa de construção curricular para 

além dos modelos tradicionais de currículo com o objetivo de proporcionar uma 

mudança de mentalidade curricular. Contudo entendemos que há uma carência de 

propostas educativas que considerem, em uma maior amplitude e de forma articulada, 

outras dimensões da Educação e não somente a dimensão de conhecimentos. 
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Mas, é importante salientarmos que apenas pequenas modificações curriculares 

não adiantam. Mesmo considerando que a mudança de pensamento e de paradigma 

curricular já seria uma grande conquista, necessitamos de uma mudança mais enfática 

para auxiliar a reconstrução de uma nova sociedade. 

A escola apresenta-se como espaço privilegiado para a formação e o 

desenvolvimento do ser humano. Temos de pensá-la como um espaço de múltiplas 

metodologias, procedimentos, novas tecnologias e, sobretudo, como lugar essencial do 

saber elaborado, produzido socialmente. Temos sempre de aperfeiçoá-la para que as 

novas gerações se apropriem dos conhecimentos já produzidos e dêem continuidade nos 

questionamentos complexos e fundamentais sobre as relações socioambientais.   Sendo 

assim, torna-se fundamental um estudo não só dos documentos curriculares oficiais, 

mas também adentrar em uma pesquisa que procure entender melhor a produção, a 

organização e a execução dos currículos produzidos pelos próprios sistemas escolares.  

Desta forma, sugerimos aqui como possibilidade de realização de trabalhos 

futuros, articular e encontrar as proximidades possíveis daquilo que é proposto pelos 

órgãos oficiais com o que é produzido pelo sistema da escola e é efetivamente 

executado pelos professores. Com isso, poderíamos criar espaços de reflexões de novas 

perspectivas em relação ao ensino de Química. 
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ANEXO 1 – Distribuição das unidades de significado e dos núcleos de sentido em 

torno do TEMA (A). 

DIMENSÃO DE CONHECIMENTO 

 

(AC) propriedades e transformações das substâncias no 1º ano do ensino médio têm 

como motivador uma ‘exploração química’ do meio ambiente. 

(AC) aplicar o conhecimento científico para diagnosticar problemas de desequilíbrio no 

meio ambiente gerados pela intervenção humana. 

(AC) Distinção entre transformações químicas e físicas e suas constatações na 

natureza. 

(AC) Identificar os compostos inorgânicos na natureza e detectar a importância deles 

nos equilíbrios naturais. 

(AC) Compreender a cinética das reações químicas e aplicar esse conhecimento para 

analisar como interferir na velocidade das reações nos processos de produção ou 

fenômenos naturais. 

(AC) Proposta de produção de texto sobre as informações e impressões pessoais 

relativas a discussão sobre a presença de compostos químicos no meio ambiente, 

identificando a importância dos conhecimentos da química. 

(AC) diferenciam transformações químicas de físicas, em analises de fenômenos 

naturais como chuva e fogo. 

(AC) identificar e representar as transformações químicas que ocorrem tanto na 

natureza como em processos industriais, através dos quais se originam os diversos 

materiais utilizados no cotidiano. 

(AC) No estudo de óxidos, é fundamental a distinção entre óxidos que originam bases 

ao reagirem com a água, utilizado na agricultura para correção de pH do solo, como o 

óxido de cálcio (cal virgem), e óxidos que resultam em chuvas ácidas quando reagem 

com a água, resultantes dos processos de combustão, que compõe a maioria dos 

poluentes atmosféricos. Pesquisas permitem um aprofundamento dos conhecimentos, 

principalmente de poluentes, suas origens e conseqüências. 

(AC) Elaboração de quadro com os principais poluentes atmosféricos monitorados por 

órgãos ambientais da região, sua origem e efeitos no ambiente e na saúde. 

(AC) Elaboração de esquema explicativo que mostre a formação da chuva ácida. 
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(AC) elaborar explicações para a formação de diferentes ácidos que compõem a chuva 

ácida. 

(AC) Estudo dos poluentes atmosféricos, sua formação e efeitos na saúde e meio 

ambiente, com ênfase na formação da chuva ácida 

(AC) Elaboração de mapas conceituais que explicam a formação de poluentes 

atmosféricos. 

(AC) Investigação de poluentes presentes na água de rios, principalmente metais 

pesados, suas conseqüências. 

(AC) Estudo da combustão de derivados de petróleo e sua relação com a poluição 

atmosférica. 

(AC) o estudo de óxidos permite desencadear um estudo de poluentes atmosféricos 

gerados a partir da queima de biomassa ou combustíveis fosseis que geram chuva 

acida. 

(AC) das explicações para a formação de alguns poluentes atmosféricos e suas 

conseqüências; 

(AC) Estudo da relação entre a emissão de poluentes gasosos (óxidos) no processo de 

combustão e a formação de chuva ácida, e suas conseqüências. 

(AC) O estudo de íons possibilita uma discussão sobre o perigo dos metais pesados, 

entre outros exemplos que afetam a vida humana no meio ambiente. 

(AC) Aplicar o conhecimento científico para diagnosticar problemas de desequilíbrio 

no meio ambiente gerado pela intervenção humana. 

(AC) Aplicações industriais podem ser discutidas, particularmente a produção de 

plásticos como polietilenos e PETs, assim como suas conseqüências no meio ambiente, 

relacionadas a sua resistência química. 

(AC) Compreender a cinética das reações químicas e aplicar esse conhecimento para 

analisar como interferir na velocidade das reações nos processos de produção ou 

fenômenos naturais. 

(AC) Identificar os compostos inorgânicos na natureza e detectar a importância deles 

nos equilíbrios naturais. 

(AC) Investigando as transformações no meio ambiente. 

(DF) Compreender o mundo à sua volta, tais como os diferentes estados da matéria, 

várias reações químicas que ocorrem na natureza e uma infinidade de produtos 

utilizados em casa e na indústria. 
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(DF) Reconhecer a importância dos gases para os seres vivos, seus efeitos na atmosfera 

e os principais problemas gerados para o meio ambiente. 

(DF) Descrever e entender o mundo a sua volta, fazendo inferências indutivas, 

dedutivas e analógicas da importância dos compostos orgânicos. 

(DF) Conhecer a importância e contribuição das reações de combustão na poluição 

ambiental. 

(DF) Reações de Combustão e Poluição Ambiental. 

(DF) Discutir o que fazer com pilhas e baterias usadas para evitar problemas 

ambientais. 

(DF) Reconhecer a importância dos gases para os seres vivos, seus efeitos na atmosfera 

e os principais problemas gerados para o meio ambiente. 

(DF) Uso Racional da Energia: fontes de energia e matéria-prima, seleção de 

combustíveis. 

(DF) Estudar e compreender os hidrocarbonetos e suas aplicações tecnológicas, 

implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas, proporcionando ao/à estudante 

tomar decisões como indivíduo e cidadão que utiliza a tecnologia sustentável. 

(MA) Estrutura da água, propriedades, importância para a vida e seu ciclo na natureza. 

(MA) descobrir e explicar novos fenômenos naturais, organizar e sintetizar o 

conhecimento em teorias no mundo contemporâneo. 

(MA) Desenvolver a capacidade de relacionar o conhecimento químico com as 

aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas. 

(MA) compreendam as transformações químicas que ocorrem no mundo físico, 

conhecendo os processos químicos em si e construindo um conhecimento científico em 

estreita relação com as aplicações tecnológicas. 

(MA) contribuir na construção do conhecimento, na melhoria da saúde do aluno e do 

seu padrão de vida e na preservação do planeta. 

(MA) Ampliar e utilizar o domínio das diferentes linguagens técnico-científicas na 

construção/apropriação do conhecimento como recurso para a observação, 

interpretação, análise e avaliação de fenômenos naturais e sociais, tendo em vista o 

exercício da cidadania. 

(MA) 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. 
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(MA) Desenvolver uma visão integrada dos processos que ocorrem na natureza, 

levando o educando a se ver como participante de um mundo em constante 

transformação. 

(MG) Desenvolver uma visão crítica sobre a interação do ser humano com os materiais 

do planeta Terra; 

(MG) Conhecer os processos físico-químicos que provocam o efeito estufa. 

(MG) Relacionar a fotossíntese com a fonte primária de energia renovável: o Sol. 

(MG) Associar efeito estufa com a queima de combustíveis fósseis. 

(MG) Relacionar os fenômenos de efeito estufa e de Aquecimento Global. 

(MG) Relacionar a constituição dos seres vivos com os materiais existentes no 

ambiente. 

(MG) Relacionar aspectos do uso industrial dos derivados de petróleo com os impactos 

ambientais. 

(MG) Conhecer o impacto ambiental gerado pelo processo de obtenção do alumínio. 

(MG) Relacionar as propriedades dos materiais como plásticos, metais, papel e vidro 

aos seus usos, degradação e reaproveitamento. 

(MG) Apontar, por exemplo, a diversidade de usos dos materiais e suas conseqüências 

ambientais, principalmente relacionadas ao aquecimento global. 

(MG) Relacionar aspectos do uso social dos derivados de petróleo com os impactos 

ambientais. 

(MG) Reconhecer nos produtos de combustão dos derivados de petróleo aquelas 

substâncias comuns que provocam o efeito estufa. 

(MG) A consciência para a preservação do balanço e da diversidade na natureza. 

(MG) Identificar os materiais mais abundantes no planeta: rochas, minerais, areia, água 

e ar. 

(MG) A preservação de áreas de beleza e interesse para gerações futuras. 

(MG) Conhecer o uso do petróleo como fonte esgotável de energia. 

(MG) Que o aluno reconheça e compreenda as transformações químicas que ocorrem 

nos processos naturais e tecnológicos em diferentes contextos, encontrados na 

atmosfera, hidrosfera, litosfera, e suas relações com os sistemas produtivo, industrial e 

agrícola. 

(MT) perceber a complexidade do processo de transformação da natureza e suas 

relações, desvelando as interações e retroações entre as partes e o todo. 
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(MT) os conceitos químicos envolvidos em processos de produção de energia devem 

ser compreendidos em estreita relação com contextos ambientais, políticos e 

econômicos, considerando a perspectiva dos processos sustentáveis. 

(MT) o biodiesel representa uma alternativa renovável ao diesel comum e como 

expectativa de que seja uma alternativa menos poluente. 

(OCEM) a Química/Ciência não se apóia nas aparências nem busca essências 

escondidas na natureza. 

(OCEM) contextualizar o impacto ambiental das diferentes fontes de energia. 

(OCEM) avaliação dos avanços dos cosméticos, dos medicamentos e dos produtos 

alimentares, de tratamentos de efluentes industriais e residenciais em diferentes áreas. 

(OCEM) reconhecimento de aspectos relevantes do conhecimento químico e suas 

tecnologias na interação individual e coletiva do ser humano com o ambiente. 

(OCEM) evidenciar como os saberes científico e tecnológico vêm interferindo na 

produção, na cultura e no ambiente. 

(OCEM) construção de um conhecimento científico em estreita relação com as 

aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas. 

(OCEM) possibilite a compreensão dos processos químicos em si e a construção de um 

conhecimento químico em estreita ligação com o meio cultural e natural, em todas as 

suas dimensões, com implicações ambientais, sociais, econômicas, ético-políticas, 

científicas e tecnológicas. 

(OCEM) É preciso levar em conta os impactos ambientais e os custos financeiros e 

sociais das distintas opções energéticas, 

(PA) As Substâncias Químicas e suas interações com o meio ambiente. 

(PA) reconhecer equilíbrios químicos e aplicar conhecimentos na determinação de 

constantes de equilíbrios que influenciam nos processos naturais e industriais. 

(PA) Identificar a importâncias dos seres vivos no ciclo da água. 

(PA) Identificar o mecanismo de utilização de solventes orgânicos na limpeza de 

ambientes, roupas e objetos bem como em alimentos, cosméticos e defensivos 

agrícolas. 

(PA) Reconhecer a obtenção de energia a partir da queima de combustíveis, bem como 

compreender os processos de produção de energia e sua utilização prática. 

(PA) Calcular a quantidade de matéria de espécies químicas envolvidas em processos 

naturais e industriais. 
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(PA) Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação individual e coletiva do ser 

humano com o ambiente. 

(PA) Compreender a importância da água como fonte de consumo nos processos 

naturais e industriais. 

(PA) Analisar e avaliar o impacto ambiental ocasionado pela produção e queima de 

combustíveis. 

(PA) Representar as principais funções inorgânicas e relacionar as suas aplicações no 

cotidiano, analisar seus efeitos biológicos e interpretar sua relação com problemas que 

afetam o meio ambiente (demonstrar conhecimento sobre as principais aplicações do 

ácido sulfúrico, ácido carbônico, soda cáustica, cal viva, bicarbonato de sódio e 

calcário). 

(PR) O impacto sobre o meio ambiente é decorrente de dois vetores que se juntam 

criando bases ideológicas da chamada sociedade de consumo. Um primeiro vetor 

corresponde à visão otimista de história e de capacidade infinita de inovação 

tecnológica, que permitiria uma dinâmica sem limites do processo de transformação da 

natureza em bens e serviços. O segundo vetor corresponde à ânsia consumista que o 

capitalismo conseguiu disseminar na consciência da humanidade. 

(PR) Reconhecer o ciclo do Nitrogênio como um dos mais importantes da natureza e 

responsável por um processo dinâmico de intercâmbio entre a atmosfera, a matéria 

orgânica e os compostos inorgânicos. 

(PR) O processo de “construção e reconstrução de significados dos conceitos 

científicos” acontecerá por meio das abordagens histórica, sociológica, ambiental e 

experimental. 

(PR) Reconheça as reações nucleares entre as demais reações químicas que ocorrem na 

natureza. 

(PR) Reconhecer que o agravamento do efeito estufa e os danos à camada de ozônio 

decorrem da atividade humana. 

(PR) O transporte de algumas substâncias químicas pelas vias aéreas, marítimas ou 

terrestres pode se tornar um grande risco de poluição e agressão ambiental. 

(PR) Relacionar compostos a base de nitrogênio que reagem quimicamente aos 

problemas ambientais contemporâneos, tais como: chuva ácida, poluição atmosférica, 

aerossóis atmosféricos e diminuição da camada de ozônio. 

(PR) O efeito estufa ocorre pela presença do dióxido de carbono na atmosfera, que teve 
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suas taxas aumentadas significativamente em função da queima de combustíveis 

fósseis e das florestas. 

(PR) O processo de “construção e reconstrução de significados dos conceitos 

científicos” acontecerá por meio das abordagens histórica, sociológica, ambiental e 

experimental. 

(PR) Relacionar a crescente urbanização da população mundial, do consumo e da 

produção com a instalação de indústrias que, muitas vezes, tornam potencialmente 

perigoso o uso de substâncias químicas em grandes quantidades. 

(PR) O meio ambiente está intimamente ligado à Química, uma vez que o planeta vem 

sendo atingido por vários problemas que correspondem a esse campo do conhecimento. 

(RJ) o desenvolvimento de competências que contribuam para constituir pessoas cada 

vez mais aptas a assimilar mudanças e a buscar formas equilibradas de gestão da saúde 

e dos recursos naturais. 

(RJ) Reconhecer e avaliar os aspectos ambientais envolvidos no descarte de pilhas e 

baterias utilizadas em equipamentos eletrônicos. 

(RJ) Compreender que a radioatividade é um fenômeno natural que, uma vez 

conhecido, vem sendo utilizado com diferentes finalidades. 

(RJ) discutir a influência direta dos principais óxidos e ácidos nos solos e na atmosfera. 

(RJ) Reconhecer os aspectos ambientais envolvidos no descarte de pilhas e baterias 

utilizadas em equipamentos eletrônicos. 

(RJ) compreensão das diferenças de comportamento entre substâncias e identificá-las 

como ácidos ou bases, a fim de determinar as causas dos fenômenos atmosféricos 

resultantes de processos poluidores. 

(RJ) Compreender os fenômenos atmosféricos resultantes de processos poluidores. 

(RJ) observar que a quantidade de matéria tem uma unidade própria de medida e que os 

cálculos proporcionais, em Química, são úteis para a compreensão e a aplicação das 

tecnologias químicas envolvidas nos processos biológicos, ambientais e industriais. 

(RJ) Avaliar a eficiência e as implicações ambientais de diferentes combustíveis 

utilizados na produção de energia térmica. 

(RJ) Compreender que a radioatividade é um fenômeno natural que, uma vez 

conhecido, vem sendo utilizado com diferentes finalidades. 

(RS) Aprender a usar modelos teóricos, reconhecendo, utilizando, interpretando e 

propondo explicações para fenômenos ou sistemas naturais. 
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(RS) Identificar e relacionar aspectos físicos, químicos e biológicos em estudos sobre a 

composição, poluição e tratamento das águas com aspectos sociais, econômicos e 

ambientais. 

(RS) Analisar as contribuições do conhecimento químico para minimizar o impacto 

ambiental de resíduos produzidos pelas atividades humanas. 

(RS) propor alternativas de solução de problemas que tenham relação com a Química, 

argumentando e apresentando razões e justificativas, por exemplo: em uma discussão 

sobre o lixo, apresentar argumentos contra ou a favor da incineração, acumulação em 

aterro e reciclagem. 

(RS) O conhecimento químico, visto de forma mais ampla associado a habilidades, 

competências e valores, pode contribuir para a compreensão da realidade e da natureza. 

(RS) avaliar a viabilidade de uma fonte de água para consumo doméstico, como 

recurso hidromineral, e refrigeração na indústria. 

(SC) Os processo vitais ocorrem como resultado de interações de fenômenos físco-

químico-biológico-ecológico. 

(SC) Trabalho com aspectos relacionados à poluição atmosférica: efeito estufa, chuva 

ácida, etc. 

(SP) conhecer e entender as propriedades de materiais que ele manuseia ou que estão 

presentes em sua vida diária e que são importantes para a sociedade como, 

especialmente, a água e os metais. 

(SP) Estudar fontes causadoras da poluição da água. 

(SP) equilíbrios químicos envolvidos no sistema CO2 – H2O na natureza; 

(SP) processos químicos que ocorrem nos sistemas natural e produtivo que utilizam 

nitrogênio, avaliando a produção, o consumo e a utilização pela sociedade. 

(SP) transformações químicas envolvendo diferentes combustíveis: a formação de 

ácidos e outras implicações sociais e ambientais da produção e dos usos desses 

combustíveis. 

(SP) Transformação química na natureza e no sistema produtivo. 

(SP) transformações químicas que ocorrem na natureza e em diferentes sistemas 

produtivos ou tecnológicos; 

(SP) para que o aluno construa uma visão abrangente da transformação química e 

entenda alguns processos químicos envolvidos na natureza e no sistema produtivo. 

(SP) poluição das águas por detergentes, praguicidas, metais pesados e outros, e 
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contaminação por agentes patogênicos; 

(SP) desequilíbrios ambientais causados pela introdução de gases na atmosfera: SO2, 

CO2, NO2 e outros óxidos de nitrogênio; 

(SP) poluição das águas: desequilíbrios ambientais causados pelos usos doméstico, 

industrial e agropecuário das águas; 

(SP) perturbações na biosfera causadas por pragas, desmatamentos, uso de 

combustíveis fósseis, indústrias, rupturas das teias alimentares e outras; 

(SP) chuva ácida, aumento do efeito estufa e redução da camada de ozônio: causas e 

conseqüências; 

(SP) impactos sociais e ambientais decorrentes da extração de matérias-primas. 

(SP) impactos ambientais na produção do ferro e do cobre. 

(SP) impactos ambientais na óptica do desenvolvimento sustentável; 

(SP) a função ácido será abordada no estudo das transformações químicas envolvendo 

combustíveis (1ª série), no estudo das soluções (2a série), no estudo do equilíbrio 

químico e no estudo da poluição ambiental (1ª e 3a séries). 

(SP) conhecimentos sobre perturbações causadas pela ação humana, identificando, por 

exemplo, poluentes, e avaliando ações, corretivas e preventivas, para essas 

perturbações. 

(SP) biomassa como fonte alternativa de materiais combustíveis; 

(SP) processos industriais que permitem a obtenção de produtos a partir da água do 

mar; 

(SP) os conceitos químicos envolvidos em processos de produção de energia devem ser 

compreendidos em estreita relação com contextos ambientais, políticos e econômicos, 

considerando a perspectiva do desenvolvimento sustentável. 

(SP) uso e preservação da água no mundo; 

(SP) implicações sociais e ambientais das transformações químicas que ocorrem com o 

envolvimento de energia elétrica; 

(SP) a biosfera como fonte de materiais úteis para o ser humano; 

(SP) recursos vegetais para a sobrevivência humana: carboidratos, lipídeos e vitaminas; 

(SP) recursos animais e vegetais fossilizados para a sobrevivência humana: gás natural 

e petróleo. 

(SP) potabilidade da água para consumo humano e poluição. 

(SP) Atmosfera, hidrosfera e biosfera como fontes de materiais para uso humano. 
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(SP) conhecimentos sobre transformações que ocorrem no sistema produtivo e que são 

importantes para a sociedade (combustíveis, metais). 

(SP) acidez e basicidade das águas e alguns de seus efeitos no meio natural e no 

sistema produtivo; 

(SP) Transformação química na natureza e no sistema produtivo. 

(TO) participação na construção de um entendimento aplicado sobre o mundo natural e 

cultural. 

(TO) a produção e a utilização dos materiais têm provocado diversos problemas 

ambientais. 

(TO) Compreender os efeitos maléficos e benéficos dos compostos orgânicos presentes 

nos alimentos, medicamentos, combustíveis, como resíduos industriais e ambientais; 

(TO) Selecionar, em contextos de risco à saúde individual e coletiva, normas de 

segurança, procedimentos e condições ambientais a partir de critérios científicos; 

(TO) Materiais da Natureza: extração de sal do mar, combustíveis do petróleo, metais 

dos minerais e sua importância na metalurgia e siderurgia. 

(TO) Compreender a natureza como um sistema dinâmico e o ser humano, em 

sociedade, como um de seus agentes de transformações; 

(TO) fazer com que os alunos e futuros cidadãos sejam capazes de aplicar parte de sua 

aprendizagem escolar para entender não somente os fenômenos naturais que os cercam, 

mas também os projetos tecnológicos gerados pela ciência, que têm, muitas vezes, 

conseqüências sociais relevantes. 

(TO) a investigação da natureza e dos desenvolvimentos tecnológicos, de fenômenos 

ou processos naturais e tecnológicos. 

(TO) Conceitos Químicos que permitam a compreensão da base comum de Química, 

além de permear estes mesmos princípios nas relações homem-ambiente, destacando as 

implicações técnicas, econômicas e sociais relacionadas à sua produção e a seu uso. 

(TO) capacidade de articular e mobilizar conhecimentos de caráter científico-

tecnológico, humano e estético, na leitura e interpretação crítica dos fenômenos físicos 

e sociais; 

(TO) o estudo das transformações químicas contribui para o entendimento do impacto 

causado pelo avanço da indústria química moderna no meio ambiente. 

(TO) Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação individual e coletiva do ser 

humano com o ambiente; 
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(TO) Compreender conhecimentos científicos e tecnológicos como meios para suprir 

necessidades humanas, identificando riscos e benefícios de suas aplicações; 

(TO) A poluição não é e nunca foi uma novidade para a humanidade. Há cerca de cem 

anos, as fábricas já expeliam resíduos tóxicos em nossa atmosfera e em nossos mares e 

rios sem o controle necessário. Isso vem provocando impactos ambientais, como a 

chuva ácida, o efeito estufa, a inversão térmica que dificultam a dispersão dos 

poluentes e o smog fotoquímico, que pode provocar mutações genéticas nos fetos de 

mulheres gestantes. 

DIMENSÃO VALORATIVA 

 

(AC) Promover justiça social com igualdade de oportunidades para todos, conservados 

os valores humanos e sociais indispensáveis à vida e à sobrevivência planetária. 

(AC) as questões da ética, da saúde, do meio ambiente, da sexualidade e da pluralidade 

cultural estão transversalizadas no quadro curricular das disciplinas afins. 

(DF) os/as professores/as devem buscar alternativas em sala de aula viáveis e organizar 

materiais didáticos que possam eliminar o estigma que a química possui de estar 

relacionada à poluição e degradação ambiental. 

(MA) Conhecer as conseqüências positivas e negativas das aplicações da Química 

sobre a vida do planeta, relacionando-as diretamente com a ação do homem. 

(MA) Apropriar-se do valor das ciências como construções socioculturais, 

relacionando o desenvolvimento científico e tecnológico com os diferentes momentos 

do desenvolvimento da humanidade e com a capacidade de transformação do meio. 

(MA) Respeitar a vida, reconhecendo a Química como um elemento que integra os 

diversos elementos da natureza. 

(MA) Conviver com as diferenças, expressando aceitação e respeito a pessoas e a 

elementos da natureza, de maneira a perceber e aceitar a diversidade sócio-cultural e do 

meio ambiente. 

(MA) Valorizar e preservar o meio ambiente, buscando soluções para os problemas que 

afetam a biodiversidade, a partir da vivência e experiência com os conhecimentos da 

Química. 

(MA) As necessidades básicas de sobrevivência do homem sobre a Terra, a 

compreensão dos fenômenos da natureza, a transformação dos recursos naturais em 

produtos e bens necessários à vida humana e a racionalidade de que se vale o homem 
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para o estabelecimento de relações sociais, constituíram o cerne da formação das 

ciências. 

(MG) A compreensão do lugar dos diversos seres na natureza. 

(MG) A compreensão da nossa responsabilidade para com todas as espécies. 

(MG) É, então, desejável que o ensino da Química estimule e exercite atitudes que 

favoreçam a consciência de nossa responsabilidade para manter um ambiente 

sustentável para gerações futuras.  

(MG) Seria a Química e outras ciências afins responsáveis pelo mal ou bem-estar 

social e econômico e pela degradação da natureza, ou seria o uso que fazemos delas 

que tem comprometido a qualidade de vida de todos? 

(MG) É desejável que o ensino da Química estimule e exercite atitudes que favoreçam 

a compreensão do lugar dos diversos seres na natureza reconhecendo suas diversidades. 

(MT) Que o aluno compreenda os processos químicos relacionados às suas aplicações 

tecnológicas, ambientais e sociais, de modo que possa emitir juízos de valor, tomar 

decisões de maneira crítica responsável e com seriedade, tanto individual quanto 

coletivamente. 

(MT) A Ciência é e será sempre constituída por modelos transitórios, temporais, 

dependendo de novos insights teóricos, de diferentes modos de olhar e de pensar a 

respeito da natureza. 

(MT) promover justiça social com igualdade de oportunidades para todos, conservados 

os valores humanos e sociais indispensáveis à vida e à sobrevivência planetária. 

(MT) condições de sobreviver numa sociedade em que as taxas elevadas de 

crescimento de bens de consumo são supervalorizadas e os desequilíbrios ecológicos 

acentuados, refletindo diretamente na qualidade e manutenção da vida. 

(MT) Compreender que os seres humanos são seres da natureza, e que, portanto, têm 

necessidades de protegerem e proverem a sua subsistência, condição comum a todos os 

seres humanos. 

(MT) considerar o trabalho entendido como práxis humana, concebendo o humano por 

sua capacidade de intervir na natureza e transformá-la, e, no caso de Mato Grosso, 

transformá-la em favor da sustentabilidade entendida a partir dos aspectos aqui 

destacados. 

(MT) é compreensível que a tendência seja formar uma visão catastrófica sobre a 

futura condição da natureza, das dificuldades de sobrevivência que se ampliarão no 
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decorrer do tempo e de maneira geral da situação do nosso planeta, considerando a 

crescente escassez de recursos naturais, mudanças nas condições climáticas, problemas 

decorrentes da relação produção-consumo. 

(OCEM) desenvolvam atitudes e valores comprometidos com a cidadania planetária 

em busca da preservação ambiental e da diminuição das desigualdades econômicas, 

sociais, culturais e étnicas. 

(OCEM) desenvolvimento de atitudes e valores compromissados com o ideal de 

cidadania planetária, na busca de preservação ambiental do ponto de vista global e de 

ações de redução das desigualdades étnicas, sociais e econômicas. 

(OCEM) Conhecimentos/habilidades/valores relativos à história, à filosofia da Química 

e às suas relações com a sociedade e o ambiente. 

(OCEM) É preciso levar em conta os impactos ambientais e os custos financeiros e 

sociais das distintas opções energéticas, temas fronteiriços com a Economia e a 

Geografia, da área de ciências humanas. 

(PR) Trabalhar os fundamentos teóricos para que se aproprie dos conceitos da Química 

e do conhecimento científico para que desenvolva atitudes de comprometimento com a 

vida no planeta. 

(PR) Reconhecer que o agravamento do efeito estufa e os danos à camada de ozônio 

decorrem da atividade humana. 

(RS) as discussões relativas às questões socioambientais e sociocientífico-tecnológicas 

exigirão uma postura de respeito para com o outro e de tomada de decisão qualificada 

quanto ao que fazer frente ao problema enfrentado. 

(RS) O conhecimento químico, visto de forma mais ampla associado a habilidades, 

competências e valores, pode contribuir para a compreensão da realidade e da natureza. 

(RS) Analisar aspectos positivos e negativos da utilização de substâncias químicas, 

como CFCs, Inseticidas e agrotóxicos, aditivos nos alimentos, medicamentos.  

(RS) O conhecimento químico, visto de forma mais ampla associado a habilidades, 

competências e valores, pode contribuir para a compreensão da realidade e da natureza, 

para o reconhecimento das possibilidades e das limitações dos métodos da Ciência, 

para a melhoria do bem-estar humano e para a tomada de consciência das complexas 

relações entre Ciência e sociedade, através da análise crítica e do posicionamento 

frente a questões sociais, ambientais, tecnológicas, políticas, éticas e econômicas. 

(RS) reconhecer desde a utilização diária de materiais naturais e sintéticos até os 
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inúmeros impactos da Química no desenvolvimento mundial, nos problemas referentes 

à qualidade de vida das pessoas, nos efeitos ambientais das aplicações tecnológicas da 

Química e nas decisões solicitadas aos indivíduos quanto ao emprego de tais tec-

nologias. 

(SC) As ações do ser humano e alguns eventos naturais poderão também introduzir 

outros materiais que podem perturbar o equilíbrio ambiental (poluição). 

(SC) Apresenta-se como aspecto negativo em livro didáticos propostas que colocam 

que a transformação da natureza ocorra para beneficiar o homem. 

(SP) favorecer a formação de indivíduos que saibam interagir de forma mais consciente 

e ética com o mundo em que vivem, ou seja, com a natureza e a sociedade. 

(SP) pretende que o aluno tenha uma compreensão dos processos químicos em estreita 

relação com suas aplicações tecnológicas, ambientais e sociais, de modo a emitir juízos 

de valor, tomando decisões, de maneira responsável e crítica, nos níveis individual e 

coletivo. 

(SP) ações corretivas e preventivas e busca de alternativas de sobrevivência da espécie 

humana. 

(TO) a capacidade de reconhecer e apoiar posturas éticas e, sobretudo, de assumi-las 

em suas ações, comprometendo-se expressamente com o projeto de dignificação da 

vida humana e da preservação de todos os seres do planeta.  

(TO) é preciso ter em mente que o mau uso da Química pode prejudicar a saúde das 

pessoas e de muitas espécies animais e vegetais. 

(TO) Compreender conhecimentos científicos e tecnológicos como meios para suprir 

necessidades humanas, identificando riscos e benefícios de suas aplicações; 

DIMENSÃO POLÍTICA 

 

(AC) temas relacionados a materiais orgânicos e seu posicionamento frente a estas 

questões tecnológicas, econômicas, políticas e ambientais.  

(DF) Estudar e compreender os hidrocarbonetos e suas aplicações tecnológicas, 

implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas, proporcionando ao/à estudante 

tomar decisões como indivíduo e cidadão que utiliza a tecnologia sustentável. 

(DF) Viabilizar condições que possibilite um letramento científico do aluno que 

permita um entendimento da natureza da ciência e da atividade científica e uma 

conscientização das complexas relações Ciência-Tecnologia-Sociedade para que o 
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aluno possa atuar de forma crítica e responsável na tomada de decisões em torno de 

problemas locais e globais. 

(MA) compreenda as transformações químicas que ocorrem no mundo físico, de forma 

abrangente e integrada e, assim, possa julgar com fundamento as informações advindas 

da tradição cultural, da mídia e da própria escola e tomar decisões autonomamente, 

enquanto indivíduo e cidadão. 

(MT) desencadear procedimentos acadêmicos/pedagógicos que promovam ações 

coletivas, já que a sustentabilidade ambiental e planetária só é possível com ações 

reflexivas, com posturas pró-ativas em um mundo cada vez mais complexo. 

(OCEM) desenvolvimento de ações engajadas na comunidade para a preservação 

ambiental.  

(OCEM) desenvolvam atitudes e valores comprometidos com a cidadania planetária 

em busca da preservação ambiental e da diminuição das desigualdades econômicas, 

sociais, culturais e étnicas. 

(OCEM) desenvolvimento de atitudes e valores compromissados com o ideal de 

cidadania planetária, na busca de preservação ambiental do ponto de vista global e de 

ações de redução das desigualdades étnicas, sociais e econômicas. 

(PR) para que o aluno tome posições frente às situações sociais e ambientais 

desencadeadas pela produção do conhecimento químico.  

(RJ) capacidade de se tomar posição em questões fundamentais como as de 

gerenciamento de recursos naturais, tais como ar, água e florestas.  

(RJ) formar opinião sobre qual o melhor combustível de automóveis, considerando sua 

capacidade de gerar energia e a poluição atmosférica resultante. 

(RJ) discutir sobre o uso inadequado de produtos químicos que podem estar causando 

alterações na atmosfera, hidrosfera, biosfera e litosfera e que leve a compreender que, 

através de intervenções dirigidas, é a Química quem contribui, por exemplo, para a 

qualidade do ar que respiramos e da água que bebemos. 

(RS) O conhecimento químico, visto de forma mais ampla associado a habilidades, 

competências e valores, pode contribuir para a compreensão da realidade e da natureza, 

para o reconhecimento das possibilidades e das limitações dos métodos da Ciência, 

para a melhoria do bem-estar humano e para a tomada de consciência das complexas 

relações entre Ciência e sociedade, através da análise crítica e do posicionamento 

frente a questões sociais, ambientais, tecnológicas, políticas, éticas e econômicas. 
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(RS) as discussões relativas às questões socioambientais e sociocientífico-tecnológicas 

exigirão uma postura de respeito para com o outro e de tomada de decisão qualificada 

quanto ao que fazer frente ao problema enfrentado. 

(RS) Obter e organizar informações sobre a composição química, entalpia de com-

bustão, valor de venda, produtos de combustão dos diversos combustíveis automotivos, 

e tomar decisão sobre preferência de utilização. 

(RS) Consciência das complexas relações entre ciência e sociedade, através da análise 

crítica e do posicionamento frente a questões sociais, ambientais, tecnológicas, 

políticas, éticas e econômicas. 

(RS) Posicionamento frente a problemas econômico-político-ambientais como o 

consumo de biocombustíveis em lugar de combustíveis fósseis. 

(RS) Realizar debate sobre fontes de energia e suas implicações de ordem econômica, 

social e ambiental. 

(RS) Avaliar informações em veículos de comunicação escrita sobre a magnitude do 

problema aquecimento global. 

(RS) a Química constitui-se em um valioso instrumento educativo para a formação de 

cidadãos, habilitando-os a tomar decisões e participar da resolução de problemas que 

têm surgido nas sociedades atuais como consequência do uso das tecnologias e dos 

conhecimentos científicos. 

(RS) A questão do tipo de leite mais apropriado para crianças e adultos, a identificação 

de poluição em um arroio próximo da escola e o posicionamento frente a problemas 

econômico-político-ambientais – como o consumo de biocombustíveis em lugar de 

combustíveis fósseis – são alguns exemplos de problemas abertos. 

(SP) pretende que o aluno tenha uma compreensão dos processos químicos em estreita 

relação com suas aplicações tecnológicas, ambientais e sociais, de modo a emitir juízos 

de valor, tomando decisões, de maneira responsável e crítica, nos níveis individual e 

coletivo. 

(TO) Observar criticamente e questionar processos naturais, socioculturais e 

tecnológicos à luz dos princípios cinéticos presentes na cotidianidade; 

(TO) Avaliar a adequação a determinadas finalidades de sistemas ou produtos como 

águas, medicamentos e alimentos a partir de suas características físicas, químicas ou 

biológicas. 
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ANEXO 2 – Distribuição das unidades de significado e dos núcleos de sentido em 

torno do TEMA (B). 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

(MG) Que o aluno reconheça e compreenda as transformações químicas que ocorrem 

nos processos naturais e tecnológicos em diferentes contextos, encontrados na 

atmosfera, hidrosfera, litosfera, e suas relações com os sistemas produtivo, industrial e 

agrícola. 

(OCEM) a contextualização no currículo da base comum poderá ser constituída por 

meio da abordagem de temas sociais e situações reais de forma dinamicamente 

articulada, transversalmente aos conteúdos e aos conceitos de Química, de aspectos 

sociocientíficos concernentes a questões ambientais, econômicas, sociais, políticas, 

culturais e ética. 

(OCEM) a enculturação contextualizada em Química, aliada à interdisciplinaridade 

amplia as abordagens transformadoras possibilitadas pelos conhecimentos emergentes 

e pelas ações das condições potencializadoras da qualidade de vida socioambiental. 

(OCEM) Espera-se a contextualização e a explicitação das inter-relações entre a 

Química, a tecnologia, a sociedade e o meio ambiente na ótica do desenvolvimento 

sustentável.  

(PR) Abordar a Educação Ambiental com base na Lei 9795/99, que institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental, relacionando-os aos conteúdos estruturantes de 

modo contextualizado.  

(RS) um dos aspectos que deve ser considerado é a contextualização do conhecimento 

químico, que se traduz na vinculação dos conteúdos às dimensões social, política, 

econômica, cultural e ambiental. 

(RS) Contextualização do conhecimento químico, através da vinculação dos conteúdos 

às dimensões social, política, econômica, cultural e ambiental. 
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RELAÇÃO COM O COTIDIANO 

 

(AC) identificar e representar as transformações químicas que ocorrem tanto na 

natureza como em processos industriais, relacionados ao sistema produtivo, através dos 

quais se originam os diversos materiais utilizados no cotidiano. 

(DF) Compreender o mundo à sua volta, tais como os diferentes estados da matéria, 

vários reações químicas que ocorrem na natureza e uma infinidade de produtos 

utilizados em casa e na indústria. 

(DF) O estudo da química não só permite conhecer a natureza, como também nossa 

própria condição humana, bem como fazer frente aos problemas da vida quotidiana 

relacionados com a saúde, os recursos e o meio ambiente. 

(MA) O ensino da Química deve iniciar-se, portanto, com os elementos que estão 

presentes na natureza e que fazem parte da vida do aluno, já experimentados ou não 

pelo educando. 

(MA) que permita ao aluno desenvolver meios para a interpretação de fatos naturais e 

compreender procedimentos e equipamentos a serem utilizados na vida cotidiana e 

profissional, e ainda, fazer uma relação entre o mundo natural e o social.  

(PA) Representar as principais funções inorgânicas e relacionar as suas aplicações no 

cotidiano, analisar seus efeitos biológicos e interpretar sua relação com problemas que 

afetam o meio ambiente (demonstrar conhecimento sobre as principais aplicações do 

ácido sulfúrico, ácido carbônico, soda cáustica, cal viva, bicarbonato de sódio e 

calcário). 

 

INTERDISCIPLINARIDADE 

 

(DF) O estudo da química não só permite conhecer a natureza, como também nossa 

própria condição humana, bem como fazer frente aos problemas da vida quotidiana 

relacionados com a saúde, os recursos e o meio ambiente. 

(MT) o estudo do conforto térmico passa pela compreensão dos materiais e suas 

propriedades (QUIMICA) e pelo entendimento dos fatores físicos envolvidos 

(FÍSICA). Além disso, o conforto térmico pode ser analisado sob dois pontos de vista: 

pessoal ou ambiental (BIOLOGIA). 

(OCEM) É preciso levar em conta os impactos ambientais e os custos financeiros e 
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sociais das distintas opções energéticas, temas fronteiriços com a Economia e a 

Geografia, da área de ciências humanas. 

(OCEM) dá efetiva unidade a linguagens e conceitos comuns às várias disciplinas, seja 

a energia da célula, na Biologia, da reação, na Química, do movimento, na Física, seja 

o impacto ambiental das fontes de energia, em Geografia, a relação entre as energias 

disponíveis e as formas de produção, na História. Não basta, enfim, que energia tenha a 

mesma grafia ou as mesmas unidades de medida, deve-se dar ao aluno condições para 

compor e relacionar, de fato, as situações, os problemas e os conceitos, tratados de 

forma relativamente diferente nas diversas áreas e disciplinas. 

(OCEM) as abordagens dos conteúdos precisam estar articuladas de forma não 

fragmentada e não prescritiva com o desenvolvimento da educação ambiental, 

conforme preceitua o Plano Nacional de Educação: a educação ambiental, tratada como 

tema transversal, será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e 

permanente.  

(PA) Representar as principais funções inorgânicas e relacionar as suas aplicações no 

cotidiano, analisar seus efeitos biológicos e interpretar sua relação com problemas que 

afetam o meio ambiente (demonstrar conhecimento sobre as principais aplicações do 

ácido sulfúrico, ácido carbônico, soda cáustica, cal viva, bicarbonato de sódio e 

calcário). 

(RS) o aluno deverá considerar não só aspectos técnicos como também sociais, políti-

cos, econômicos e ambientais, o que resulta numa demanda por abordagens interdisci-

plinares no ensino médio. 

(SC) A Educação Ambiental é tratada como conteúdo exclusivo da Ecologia, dentro de 

uma abordagem memorística e técnica, não incorporando ao conhecimento, os próprios 

avanços acontecidos em relação à questão ambiental, à inter-relação com outras 

disciplinas e, às dimensões sociais, econômicas, culturais e tecnológicas, não 

incorporando uma visão sistêmica. 

(SP) integrar os campos disciplinares, o conjunto dessas ciências contribui para uma 

formação que permita ao jovem estudante compreender as relações entre sociedades 

diferentes; analisar os inúmeros problemas da sociedade em que vive e as diversas 

formas de relação entre homem e natureza, refletindo sobre as inúmeras ações e 

contradições da sociedade em relação a si própria e ao ambiente.  
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ABORDAGEM A PARTIR DE TEMAS ESTRUTURANTES E DE EIXOS 

TEMÁTICOS 

 

(DF) A química verde pode ser encarada como a associação do desenvolvimento da 

química à busca da autossustentabilidade. 

(DF) Um/uma estudante formado dentro dos princípios da química verde estará muito 

mais preparado para o desafio que a sociedade tem passado a impor nos últimos anos: a 

busca pela química autossustentável. 

(DF) Embora já se note uma mobilização por parte de alguns setores da sociedade, é 

preciso que o/a professor/a de química discuta com os/as estudantes temas envolvendo 

o uso de tecnologias limpas. 

(MA) A Água na Natureza: Poluição e tratamento da água. 

(PR) Para os conteúdos estruturantes Biogeoquímica e Química Sintética, a 

significação dos conceitos ocorrerá por meio das abordagens histórica, sociológica, 

ambiental. 

(PR) Sugestão de trabalho com temas estruturantes como: lixo, efeito estufa, camada de 

ozônio, água, reciclagem, química ambiental, poluição, drogas, química da produção, 

etc. 

(PR) Abordar a Educação Ambiental com base na Lei 9795/99, que institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental, relacionando-os aos conteúdos estruturantes de 

modo contextualizado.  

(RS) Perceber que os temas estruturantes caracterizam o modo de pensar e organizar o 

conhecimento científico, contribuindo para a resolução dos problemas resultantes da 

relação Sociedade Humana-Natureza. 

(RS) É possível perceber que os conceitos estruturantes de fato caracterizam o modo de 

pensar e organizar o conhecimento científico, fundamenta a sistematização proposta 

pelas Ciências na resolução dos problemas resultantes da relação Sociedade Humana-

Natureza. 

(SC) Hidrosfera: abordagens de temas como águas naturais, água potável e tratamento 

de água e esgoto. 

(SP) a escolha do que ensinar deve estar embasada em temas relevantes, que permitam 

a compreensão do mundo físico, social, político e econômico, organizando o estudo a 

partir de fatos mensuráveis e perceptíveis. 
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(TO) Meio Ambiente a partir de temas estruturantes: discussão de possíveis soluções 

para o lixo, sujeira no ar, “agrotóxico”, tratamento de água e esgoto; 

(TO) a educação ambiental, também presente nos eixos temáticos, auxilia o professor 

da área de ciências da natureza a não priorizar um único tópico, como o “Efeito 

Estufa”, por exemplo, para abordá-la, e sim permite que o mesmo o faça sempre que o 

eixo em estudo oportunize esta relação. 

RELAÇÕES COM A PERSPECTIVA CTSA 

 

(AC) Relação entre Química, Tecnologia, Sociedade e Ambiente no desenvolvimento e 

aplicação de processos químicos na historia do desenvolvimento humano. 

(DF) as Instituições da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal devem viabilizar 

um letramento científico do aluno que permita um entendimento da natureza da ciência 

e da atividade científica e uma conscientização das complexas relações Ciência-

Tecnologia-Sociedade para que o aluno possa atuar de forma crítica e responsável na 

tomada de decisões em torno de problemas locais e globais. 

(MA) Desenvolver a capacidade de relacionar o conhecimento químico com as 

aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas. 

(MA) 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. 

(MA) 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. 

(MG) São as relações sociais que o aluno estabelece através da Química que mostram 

que a Química está na sociedade, no ambiente. 

(MT) Em sintonia com as diversas fases da historia da educação brasileira, surgiram 

outras concepções. Dentre elas, merecem destaque a Educação Ambiental e, mais 

recentemente, as discussões sobre as relações CTSA - Ciência, Tecnologia, Sociedade 

e Ambiente com as idéias construtivistas aplicadas a aprendizagem. 

(MT) compreender a natureza na medida em que a construção do conhecimento 

científico é uma atividade processual e histórica, associada a aspectos de ordem 

econômica, política e social, criando e inovando tecnologias, influenciando diretamente 

nas condições e na qualidade de vida da espécie humana. 
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(OCEM) participação imprescindível das áreas de estudo, em torno da abordagem de 

aspectos sociocientíficos associados a temas sociais, preferencialmente relacionados a 

temáticas ambientais. 

(OCEM) possibilite a compreensão dos processos químicos em si e a construção de um 

conhecimento químico em estreita ligação com o meio cultural e natural, em todas as 

suas dimensões, com implicações ambientais, sociais, econômicas, ético-políticas, 

científicas e tecnológicas. 

(OCEM) construção de um conhecimento científico em estreita relação com as 

aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas. 

(OCEM) reconhecimento de aspectos relevantes do conhecimento químico e suas 

tecnologias na interação individual e coletiva do ser humano com o ambiente. 

(OCEM) a contextualização no currículo da base comum poderá ser constituída por 

meio da abordagem de temas sociais e situações reais de forma dinamicamente 

articulada, transversalmente aos conteúdos e aos conceitos de Química, de aspectos 

sociocientíficos concernentes a questões ambientais, econômicas, sociais, políticas, 

culturais e ética.  

(PA) Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico da 

Química e aspectos sócio – político – culturais - ambientais. 

(PR) devem ser abordadas nas aulas de Química aspectos sociocientíficos, ou seja, de 

questões ambientais, políticas, econômicas, éticas, sociais e culturais relativas à ciência 

e à tecnologia. 

(PR) Reconhecer a crença de que o crescimento econômico está vinculado à exploração 

de recursos naturais tidos como inesgotáveis e sempre substituíveis pelos avanços da 

ciência e tecnologia. 

(RS) Perceber e reconhecer a complexa relação entre Ciência, tecnologia e ambiente na 

sociedade ao longo da história. 

(RS) reconhecer os inúmeros impactos da Química no desenvolvimento mundial, nos 

problemas referentes à qualidade de vida das pessoas, nos efeitos ambientais das 

aplicações tecnológicas da Química. 

(RS) o aluno deverá considerar não só aspectos técnicos como também sociais, políti-

cos, econômicos e ambientais, o que resulta numa demanda por abordagens interdisci-

plinares no ensino médio. 

(RS) Reconhecer e compreender a Ciência e a tecnologia química como criação 
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humana, portanto inseridas na história e na sociedade em diferentes épocas. Perceber a 

complexa relação entre Ciência, tecnologia e ambiente ao longo da história. 

(RS) reconhecer desde a utilização diária de materiais naturais e sintéticos até os 

inúmeros impactos da Química no desenvolvimento mundial, nos problemas referentes 

à qualidade de vida das pessoas, nos efeitos ambientais das aplicações tecnológicas da 

Química e nas decisões solicitadas aos indivíduos quanto ao emprego de tais tec-

nologias. 

(SP) As estratégias de ensino e de aprendizagem devem permitir que os alunos 

participem ativamente das aulas, por meio de atividades que os desafiem a pensar, a 

analisar situações usando conhecimentos químicos, a propor explicações, soluções e a 

criticar decisões construtivamente. Devem, enfim, favorecer a formação de indivíduos 

que saibam interagir de forma mais consciente e ética com o mundo em que vivem, ou 

seja, com a natureza e a sociedade. 

(TO) possibilitar a compreensão dos processos químicos, e a construção de um 

conhecimento químico em estreita ligação com o meio cultural e natural, em todas as 

suas dimensões, com implicações ambientais, sociais, econômicas, eticopolíticas, 

científicas e tecnológicas. 

(TO) Selecionar métodos ou procedimentos próprios das Ciências Naturais que 

contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou 

ambiental; 

(TO) compreender e reconhecer a natureza do conhecimento científico como uma 

atividade humana que, sendo histórica e socialmente construída, possui um caráter 

provisório, limitações e potencialidades, necessitando assim, ser abordada em sua 

historicidade e em suas implicações na sociedade e ambientes diversificados. 
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