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RESUMO
 
Uma nova possibilidade de efetivar uma relação mais racional do meio ambiente com a sociedade é a escola e com
essa a Educação Ambiental vem assumindo uma nova postura, uma vez que, proporciona uma visão de mundo. A
Química é uma ciência experimental presente em todos os aspectos da vida. Na escola, é através do livro didático que
conhecemos a sua real existência, tomamos posse sobre os conceitos/princípios químicos e entendemos a sua
importância como ciência, bem como, o seu papel na sociedade. O objetivo deste artigo foi compreender como ocorre a
abordagem sobre o meio ambiente em livros didáticos do ensino médio. A metodologia utilizada foi à qualitativa,
pautada na discussão discurso proposta por cada autor. Como resultado compreende que apesar de vivermos em um
ambiente tão quimicamente degradado, ainda são poucas as obras que de fato efetivar a noção de degradação
presente na relação sociedade e natureza.
 
Palavras-Chave: Química, Meio Ambiente, Livro.
 
CURRÍCULUM
 
Una nueva posibilidad de efectuar una relación más racional del medio ambiente con la sociedad es la escuela y con la
educación ambiental está asumiendo una nueva posición, ya que, ofrece una visión del mundo. La química es una
ciencia experimental presente en todos los aspectos de la vida. En la escuela, es a través de los libros de texto que
sabemos de su existencia real, tomamos la propiedad de los conceptos / principios químicos y entendemos su
importancia como ciencia y su papel en la sociedad. El objetivo de este trabajo fue entender cómo funciona el enfoque
con el medio ambiente en la enseñanza de los libros de la escuela secundaria. La metodología fue cualitativa, basada
en el discurso discusión propuesto por cada autor. Como resultado de ello entienden que aunque vivimos en un entorno
tan degradada químicamente, son pocos los trabajos que realmente llevan a cabo la idea de degradación presentes en
la relación entre la sociedad y la naturaleza.
 
Palabras clave: Química, Medio Ambiente libro.
 

INTRODUÇÃO
 
 
A preocupação com as questões ambientais tem crescido dramaticamente em virtude do avanço da tecnologia na
sociedade contemporânea, que em seus moldes de desenvolvimento ao mesmo tempo em que amplia seu potencial
científico e tecnológico aumenta a degradação e segregação social.  A degradação do ambiente é resultado de um
sistema econômico que expande o uso indiscriminado dos recursos naturais.
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Por ser a questão ambiental uma temática bastante complexa, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), nos
direcionam para uma melhor abordagem. Essa direção não é aleatória, mas sim, baseada nas dimensões dos
conteúdos em seus aspectos conceitual, procedimental e atitudinal, vinculados aos quatro pilares da educação
(aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser) indissociavelmente.
A Química é uma ciência experimental presente em todos os aspectos da vida. Na escola, é através do livro didático
que conhecemos a sua real existência, tomamos posse sobre os conceitos/princípios químicos e entendemos a sua
importância como ciência, bem como, o seu papel na sociedade. Assim, o objetivo geral deste artigo foi compreender
como ocorre a abordagem sobre o meio ambiente em livros didáticos do ensino médio de química. Buscando portando
delimitar se existe aproximação do debate desse tema com relação à sociedade e a natureza.
A pesquisa ela se características enquanto qualitativa, pois almeja discutir os diversos conceitos de meio ambiente
delimitado nos livros, de modo adaptado, foi utilizado a metodologia de análise de conteúdo de Bardin (2006) que
objetiva criar categorias levando-se em conta as similaridades das palavras ou do discurso construído por um indivíduo
ou na coletividade. Essas categorias foram apresentadas em forma de tabela e discutidas na sessão resultados e
discussões da presente pesquisa.
 
SOCIEDADE, MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO
 
É perceptível o avanço da tecnologia na sociedade contemporânea, que em seus moldes de desenvolvimento ao
mesmo tempo que amplia seu potencial científico e tecnológico aumenta a degradação e segregação social. Em seu
artigo, LEAL e MARQUES (2008) afirmam que os problemas ambientais são os resultados da utilização insensata dos
recursos naturais, aliada a um julgamento errôneo a respeito destes, considerando a natureza como capaz de reverter
infinitamente os danos sofridos.
 
Este fato sinaliza para uma medida emergencial que visa buscar soluções para minimizar os efeitos causados pela
degradação socioambiental, resultando em deteriorização no meio natural em sua esfera física, química, biológica. Essa
constatação exige uma nova ação prática da sociedade, além de um estreitamento da relação do homem com a
natureza.
 
Uma nova possibilidade de efetivar uma relação mais racional do meio ambiente com a sociedade é a escola, que
apesar de ser parte da sociedade pode influenciar diretamente em mudanças de atitudes. E junto com ela, os
equipamentos, estrutura e profissionais corroboram para uma formação crítica e transformadora do espaço em que vive.
Assim afirma Jacobi (2003), “A educação para a cidadania representa a possibilidade de motivar e sensibilizar as
pessoas para transformar as diversas formas de participação na defesa da qualidade de vida” (p.97).
Diante dessa preocupação, a Educação Ambiental vem assumindo uma nova postura, uma vez que, proporciona uma
visão de mundo e compreensão da realidade que norteia um indivíduo e sua relação com a sociedade e meio ambiente
(SANTOS, 2007). SULEIMAN et al (2012), aborda que a temática ambiental tem um papel relevante na construção da
cidadania crítica.
A educação ambiental deve garantir padrões ambientais adequados e estimular uma crescente consciência
socioambiental, centrada no exercício da cidadania e na reformulação de valores éticos e morais, individuais, coletivos,
em uma busca incessante da sustentabilidade e da equidade humana (SANTOS, 2007, p.12).
 
Essa cidadania crítica fruto de uma educação ambiental é proposta pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).
Trabalhar com temas ligados ao meio ambiente tem sido uma resposta ao nosso triste cenário atual.
Por ser a questão ambiental uma temática bastante complexa, os PCN, nos direcionam para uma melhor abordagem.
Essa direção não é aleatória, mas sim, baseada nas dimensões dos conteúdos em seus aspectos conceitual,
procedimental e atitudinal, vinculados aos quatro pilares da educação (aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender
a viver juntos e aprender a ser) indissociavelmente.
O aspecto conceitual está vinculado com o pilar da educação, aprender a conhecer, para a compreensão do conteúdo
na sua forma científica e intelectual, sendo interligado para compreender o todo e respeitando a idade cognitiva, cultural
e social do indivíduo para que não se torne algo somente memorativo e abstrato, mas que aponte relações com o
conhecimento prévio do aluno no seu cotidiano. O aspecto procedimental encontra-se associados com o aprender a
fazer, proporcionando por meio de estratégias e métodos o aprimoramento dos conceitos de maneira experimental. O
aspecto atitudinal dos conteúdos encontra-se relacionado com os pilares, aprender a viver junto e aprender a ser, de
forma que, o indivíduo na sua vivência e em relaciona-se com outros adquira valores e concepções de mundo e seja
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atuante e crítico no mesmo. (ALMEIDA et al, 2015, p. 35-36)
 
Portanto, o aprender a conhecer está ligado intimamente ao aspecto conceitual. O aprender a fazer está relacionado
com o aspecto procedimental e estratégico enquanto que o aprender a viver juntos e o aprender a ser está vinculado ao
aspecto atitudinal que leve a aquisição de valores e concepções de mundo de maneira coletiva, crítica e atuante.
De acordo com os PCN e a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), instituída pela Lei 9.795/1999 (BRASIL,
1999), ambas propõe que a educação ambiental deve ter um caráter transversal na escola, permeando em todas as
disciplinas presentes no currículo escolar (BRASIL, 1997). Tão importante quanto aos PCN é a avaliação criteriosa e
investigativa do professor ao selecionar o livro didático tendo em vista a discussão da presença dos temas ambientais.
Assumindo a nova postura conforme as políticas educacionais, o livro didático é um elemento notável dessa
transformação, auxiliando na implementação da abordagem da educação ambiental. Através deste, pode-se promover a
transversalidade devida para discutir uma temática bastante abrangente que é o Meio Ambiente de forma vinculada ao
contexto social, cultural, éticos e ideológicos.
 
IMPORTÂNCIA DO LIVRO DIDÁTICO PARA O ENSINO DE QUÍMICA.
 
A Química é uma ciência de cunho experimental presente em todos os aspectos da vida. Na escola, é através do livro
didático que conhecemos a sua real existência, tomamos posse sobre os conceitos/princípios químicos e entendemos a
sua importância como ciência bem como o seu papel na sociedade. Esse conhecimento é viabilizado através do livro
didático que é considerado como um dos principais instrumentos de ensino utilizado entre professores e aluno. É
através dele que a prática pedagógica é norteada. Conforme MAIA et al. (2011) o “livro didático é uma ferramenta
importante no processo educacional, uma vez que auxilia o ensino dos conteúdos programáticos, sendo o principal e,
muitas vezes, o único material utilizado na prática de professores na educação básica” (p.116).
 
A prática pedagógica vem passando por diversas mudanças ao longo do tempo. Em especial, o livro didático é um
elemento notável dessa transformação assumindo uma nova postura conforme as políticas educacionais. BARBOSA et
al (2012) faz uma breve descrição sobre o material instrucional de química utilizado atualmente:
 
...ao se abrir um livro didático de Química para o ensino médio, depara-se com uma série de informações e, também,
com muitas imagens. Não há um só manual escolar que não contenha inúmeras fotos, ilustrações e esquemas. As
imagens adquiriram uma importância significativa no mundo moderno e com a melhoria da qualidade gráfica e o uso de
computadores, passaram a ter um status que em décadas anteriores era conferido somente às palavras (p.4).
 
Tendo em vista essa preocupação, o livro didático de química tem sido alvo de debate e pesquisas em meios científicos
e educacionais com o intuito de melhorar o processo de ensino-aprendizagem e a qualidade de ensino dessa Ciência.
Dessa forma, o livro didático tem uma grande importância para o ensino de Química, uma vez que, proporciona a
integração da Ciência com vários aspectos da realidade atual.
Através deste, pode-se também promover a transversalidade, aproximação de diversas ciências a respeito da discussão
de uma temática bastante abrangente que é o Meio Ambiente de forma vinculada ao contexto social, cultural, éticos e
ideológicos.
 
METODOLOGIA
 
A presente pesquisa investiga o discurso do meio ambiente em livros didáticos adotados por escolas públicas e privadas
de ensino de Aracaju. Optou-se pelo livro da disciplina de química do ensino médio por dois critérios, o primeiro está
diretamente ligado ao contato direto de um dos pesquisadores por ser sua área de formação, e o segundo resulta da
observação da fragmentação e em alguns casos o distanciamento conceitual da química com os aspectos do meio
ambiente.
A pesquisa se caracteriza como qualitativa, pois almeja discutir os diversos conceitos de meio ambiente delimitado nos
livros de química. Pois foi utilizada a metodologia de análise de conteúdo de Bardin (2006) que objetiva criar categorias
levando-se em conta as similaridades das palavras ou do discurso construído por um indivíduo ou na coletividade.
Primeiramente, selecionou-se 4 livros didáticos de química do 1º ano do Ensino Médio que são mais utilizados na região
metropolitana de Aracaju-SE (Tabela1). Para melhor entendimento os respectivos livros didáticos receberam sigla de
identificação, a saber: LQ1, LQ2, LQ3 e LQ4, suas análises serão definidas a sessão resultados e considerações da
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pesquisa.
 
Tabela 1: Informações das coleções utilizadas pelas escolas públicas e privadas de Ensino Médio de Aracaju, Sergipe,
2015.
Livro Autor(es) Título da Coleção Série Editora Ano
LQ1 João Usberco e Edgard Salvador Conecte Química 1º ano Saraiva 2011

LQ2 Celso L. de Souza, Carlos E.
Lavor e Rodrigo M. Martins

Química: Ação e
Interação 1º ano Leya 2013

LQ3 Julio Cezar Foschini Lisboa Ser Protagonista 1º ano SM 2011

LQ4 Vera Novais Química: Ações e
Aplicações 1º ano FTD 2013

 
Em seguida, fez-se uma analise verificação e discussão da temática meio ambiente em livros de química baseado nas
três dimensões (conceituais, procedimentais e atitudinais) como orienta os PCN, de onde foi criado as categorias ou
temas sistematizados em cada obra, levando-se em conta termos, conceitos que parafraseiam noções de relação
homem e natureza.
 
DISCUSSÃO E RESULTADOS
 
Os respectivos livros objetos dessa pesquisa foram analisados segundo as dimensões conceituais, procedimentais e
atitudinais presente nos PCN, e apresentados de forma sequencial nesta sessão, temas marcada em todas as
propostas dos livros, foram refletir sobre a degradação do meio natural e o peso do crescimento econômico para a
ampliação desta problemática. Observe a análise do primeiro livro.
 
LQ1 (Conecte Química):
No capítulo 1 do livro intitulado como: “O mundo da Química” os autores tiveram a preocupação de suscitar nos alunos a
curiosidade de compreender mais sobre essa ciência apresentando um texto bastante atraente e motivador em que
aborda a Química aplicada em seu cotidiano sob diversos aspectos e enfatizando o seu papel na sociedade. Destaca-se
o contexto histórico da temática sobre o lixo tendo como conseqüência a abordagem de outro tema que é a reciclagem.
Nela, são apresentados os conceitos dos três erres (Redução, Reutilização e Reciclagem) embora, destacam uma
pequena observação mencionando o quarto R (Repensar) que significa repensar em nossos hábitos, atitudes e
comportamento. De fato, isso é de fundamental importância para amenizar o problema do lixo promovendo nos alunos
uma participação mais ativa e responsável em relação ao meio ambiente e aos semelhantes.
Em outro capítulo, os autores abordam sobre o efeito estufa, poluentes atmosféricos e ilhas de calor relacionado com o
conteúdo de óxidos.
No texto em que se discute sobre o efeito estufa, não observa a relação do homem com o meio ambiente como agente
provocador dessa poluição associando a sua causa ao uso intensivo de combustíveis derivados do petróleo, como
gasolina e o gás natural, do carvão (p.334). Também faz um breve comentário responsabilizando as queimadas pelo
aumento anual de 15% a 20% de gás carbônico (CO2) espalhado no ar, embora não explora as questões históricas e
ambientais de fato.
Ao se referir sobre chuva ácida, os autores associam à degradação ambiental a atividade humana. A respeito da
inversão térmica o autor faz um breve comentário iniciando o texto falando sobre camada de ar sem ao menos ter
conceituá-lo antes. Isso pode gerar dificuldades de aprendizagem e desinteresse pelo o tema.
As atividades proposta no QL1 de caráter mais objetivos são todas contextualizadas incentivando o aluno a pensar e
chegar a uma conclusão tendo em vista a preocupação com o meio ambiente. Já nas atividades discursivas não
promove o debate sobre temas ambientais ficando a critério do professor. Os conteúdos são abordados nas questões
com conceitos científicos apresentando relação com o cotidiano do aluno embora apareça em alguns momentos uma
linguagem mais técnica, principalmente na interpretação de gráficos. Além disso, é proposta de maneira direta e indireta
a utilização de outras fontes de pesquisa em livros, revistas entre outros, permitindo que o aluno não se limite ao livro,
mas que extrapole os seus conhecimentos a partir de outros meios de informação.
As atividades experimentais propostas são feitas com matérias de fácil acesso e baixo custo possibilitando a sua
viabilidade. Nelas é possível estabelecer uma discussão coletiva e permite que o aluno crie hipóteses e suposições para
o desenvolvimento do raciocínio com a finalidade de organizar informações. Este fato estimula o aluno a construir seu
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pensamento relacionado com a linguagem cientifica como condiz com os PCN “...elaborar suposições e hipóteses sobre
fenômenos estudados e cotejá-los com explicações científicas ou com dados obtidos em experimentos...” (BRASIL,
2002). 
 
LQ2 (Química: Ação e Interação):
Neste livro as discussões sobre a temática meio ambiente foi centralizada num único capitulo referente a funções
inorgânicas, mas especificamente, a bases e óxidos. Nele os autores destacaram um breve comentário sobre o uso de
fertilizantes e o ciclo do nitrogênio  que podem ser desenvolvidas individualmente ou em grupo promovendo a reflexão e
discussão dos temas abordados. Ao final do texto, há um espaço pequeno onde comenta os malefícios do uso dos
fertilizantes e a sua contaminação nas águas sem mencionar sobre a contaminação do solo o que poderia ser também
trabalhado em sala de aula. Logo abaixo do texto, os autores expuseram três perguntas reflexivas que envolvem
impactos ambientais embora não seja bastante discutido no texto, incentivando a pesquisa e ainda promove a discussão
dos resultados obtidos entre outros colegas estimulando a coletividade.
Se tratando de efeito estufa, camada de ozônio, chuva ácida e smog, houve uma abordagem restrita com ilustrações e
poucas informações. Associam o aumento de CO2 as intervenções humanas.
Aborda numa seção um resumido texto que fala sobre a redução de emissão de gases do efeito estufa em vários
setores (energético, transporte, indústria e florestal). Abaixo do texto mostra uma imagem sobre como reduzir o
aquecimento global. As perguntas promovem discussão e atitudes.   
As atividades objetivas possuem perguntas mais direcionadas ao conhecimento científico limitando a discussão sobre
outros temas.
Os autores comentam sobre a comercialização do diesel S-50, que possui uma quantidade reduzida de enxofre que no
diesel comum, para minimizar o efeito da chuva ácida. Em nenhum momento os autores discutem sobre as
conseqüências da chuva ácida evitando assim, a discussão sobre o tema e a participação efetiva dos estudantes.
Na seção refletindo, os autores sugerem que as atividades podem ser desenvolvidas de modo individual ou em grupo
com o intuito de estimular a reflexão sobre os temas abordados.
Não há atividades experimentais sugerindo que os mesmos devem ser revistos, pois não condiz com os PCN.
 
LQ3: (Ser Protagonista)
Verificou-se que neste livro o autor menciona outros casos para tratar sobre a temática o que diferencia dos demais
autores analisados. No capítulo destinado a propriedades dos materiais, o mesmo inicia o assunto com um pequeno
texto sobre petróleo e em seguida apresenta cinco perguntas para reflexão em que uma delas trata sobre o impacto
ambiental causado pelos plásticos.
No conteúdo “Separação de Misturas” há um breve comentário intitulado como “Ameaça dos Mananciais” informando o
seu conceito, tipos e a causa de sua contaminação. Entretanto, não comenta sobre a conseqüência desse impacto e
nem apresenta soluções o que não encaixa na proposta da educação ambiental.
No capitulo “Condições para a ocorrência de reações” o autor aborda sobre os catalisadores automotivos e ao final do
texto expõe três perguntas reflexivas.
Já no conteúdo de funções inorgânicas o autor aborda sobre a nova ameaça para os recifes de corais em virtude da
acidificação dos oceanos ligada ao aumento de CO2 e comprometimento dos ecossistemas. Isso promove a
interdisciplinaridade com a Biologia para não somente compreender conceitos biológicos, mas de compreender um
determinado fenômeno a partir de diferentes pontos de vista.   
Em outra seção também aborda a questão do aquecimento global seguidos de perguntas reflexivas. Nelas são
discutidas além das questões ambientais, sobre o tratado de Kyoto.
Apresenta atividades experimentais e projetos relacionados à questão ambiental que estão de acordo com propostas de
educação ambiental. Com isso, há interação dos alunos por meio da sensibilização, da coleta de dados e da discussão
dos resultados dos projetos.
 
LQ4 (Química: Ações e Aplicações)
A autora aborda temas importantes de cidadania para a formação de alunos conscientes, críticos e atuantes na nossa
sociedade.
Já no primeiro capítulo a autora utiliza vários temas associados ao meio ambiente como o uso de inseticidas, CFCs
(clorofluorocarbonetos) e combustíveis expondo perguntas associada ao senso comum, crítico e ao aspecto atitudinal
direcionada para o debate entre colegas estimulando a discussão em grupo. A autora também discute sobre o tema
água levando o aluno a refletir as suas atitudes e na tomada de decisão. Também é encontrado um texto intitulado
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como “energia e questões ambientais: uma visão abrangente”. Nele, a autora dedicou sete páginas que aborda
assuntos sobre energia, matrizes de energia, fontes renováveis, bicombustíveis e sustentabilidade. A proposta é tratar
sobre os aspectos sociais, econômicos e científicos com o intuito de fazer com que o aluno crie relações com diversos
conceitos químicos e dele com outras áreas de conhecimento.
É o único livro que aborda a questão da sustentabilidade e do saneamento básico local sugerindo trabalhos baseados
na coleta e analise de dados, entrevistas, pesquisa extraclasse e debate. Além disso, apresenta atividades que
favoreçam a discussão e estimula o trabalho em equipe em sala de aula.
Também observa que a autora no decorrer dos capítulos aborda alguns fatos bastante interessantes mais não
aprofunda sugerindo que serão aprofundados nos próximos anos do ensino médio.
No capítulo destinado a funções inorgânicas a autora aborda temas como o dióxido de carbono, efeito estufa e chuva
ácida. Segundo a autora o estudo a partir de temas permite que o professor contribua para que os alunos se
conscientizem sobre a importância do estabelecimento de relações a Química, suas aplicações e implicações, seja elas
de natureza social, política, econômica ou ambiental; permite também que eles adquiram uma visão mais integrada do
conhecimento, ampliando sua compreensão do mundo.
 
CONCLUSÃO:
 
Como resultado, compreende que apesar de vivermos em um ambiente tão quimicamente degradado, ainda são poucas
as obras na área de química que de fato efetiva a noção de degradação presente na relação sociedade e natureza.
De modo geral, o trabalho permitiu concluir que todos os autores trabalharam com a temática meio ambiente de maneira
superficial. Além disso, não foi constatada a busca de soluções para a minimização dos problemas ambientais em
questão. Em apenas duas obras (LQ1 e LQ4) constatou-se a abordagem no aspecto histórico e social e a participação
do indivíduo para o exercício da cidadania. Os temas efeito estufa e chuva ácida foram às categorias mais presentes em
todas as coleções analisadas no capítulo em que contempla o conteúdo funções inorgânicas. Em alguns livros, esses
temas foram discutidos de forma pouco profunda (LQ2 e LQ3) e em outros casos um pouco mais aprofundadas (LQ1 e
LQ4). 
Apesar das obras analisadas abordarem a temática meio ambiente ficou evidente a necessidade de realizar alguns
ajustes e retificações pautadas nas recomendações dos PCN que abordam as necessidades de adquirir conceitos,
procedimentos e atitudes que enfatizam o trabalho com ações, com a formação de valores, com o ensino e a
aprendizagem de procedimentos que contribuam para a formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e atuar na
realidade socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o bem estar de cada um e da sociedade em que
vive.  
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