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RESUMO

Este trabalho apresenta o resultado de uma sequência didática elaborada sob enfoque CTSA desenvolvida com
alunos do 3º ano do ensino médio de uma escola pública do município de Estância-SE. A proposta de ensino teve
como objetivo propiciar aos alunos uma melhor compreensão entre o conhecimento químico Função Álcool e aspectos
sociais, tecnológicos e ambientais decorrentes do uso do bioetanol como alternativa a substituição de combustíveis
derivados de petróleo. Trata-se de uma abordagem qualitativa na qual utilizou-se de tempestade de idéias
(brainstorming), leitura de texto, experimentação, aula expositiva e trabalho em grupo. Os resultados obtidos
demonstraram que os alunos compreenderam a relação entre o tema químico social e a integração entre ciência,
tecnologia, sociedade e ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: bioetanol, função álcool, CTSA.

ABSTRACT

This work presents the result of a didactic sequence elaborated under the CTSA approach developed with students of
the 3rd year of high school in a public school in the municipality of Estância-SE. The purpose of the teaching proposal
was to provide students with a better understanding between the chemical knowledge Alcohol Function and social,
technological and environmental aspects arising from the use of bioethanol as an alternative to the substitution of fuels
derived from petroleum. This is a qualitative approach using brainstorming, reading of text, experimentation, expository
class and group work. The results showed that the students understood the relationship between the social chemical
theme and the integration between science, technology, society and the environment. KEYWORDS: bioethanol,
alcohol function, CTSA.

Introdução

Atualmente, o ensino de Química tem sido objeto de estudo em pesquisas que visam buscar metodologias
diversificadas que auxiliem os processos de ensino e aprendizagem, tendo-se em vista aproximar esta ciência do dia a
dia dos cidadãos.

O conhecimento químico, ao longo da história, centrou-se em estudos da natureza empírica sobre as transformações
químicas e as propriedades dos materiais e das substâncias. Gradualmente, foram desenvolvidos modelos
explicativos de acordo com a concepção de cada época, estabelecendo uma estrutura fundamentada no tripé:
transformações químicas – materiais e suas propriedades – modelos explicativos.
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A proposta presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) propõe agregar a esse
tripé uma trilogia de adequação pedagógica formada de: contextualização – que dê significado aos conteúdos para
facilitar o estabelecimento de ligações com outros campos de conhecimento, respeito ao desenvolvimento cognitivo e
afetivo, e desenvolvimento de competências e habilidades em consonância com os temas e conteúdos do ensino.

Como disciplina integrante da área de Ciências da Natureza, a Química:

Pode ser um instrumento de formação humana que amplia os horizontes culturais e a
autonomia no exercício da cidadania, se o conhecimento químico for promovido como um
dos meios de interpretar o mundo e intervir na realidade (...) com seus conceitos, métodos
e linguagens próprios, e como construção histórica, relacionada ao desenvolvimento
tecnológico e aos muitos aspectos da vida em sociedade (BRASIL, 2002, p. 87)

Considerando que a cidadania se refere à participação dos indivíduos na sociedade, torna-se evidente que para o
cidadão efetivar sua participação comunitária, é necessário que ele disponha de informações. Tais informações são
aquelas que estão diretamente vinculadas aos problemas sociais que afetam o cidadão, os quais exigem deste, um
posicionamento quanto ao encaminhamento de suas soluções. (SANTOS; SCHNETZLER, 2003). A sociedade
demanda um cidadão capaz de investigar e indagar determinado problema seja de ordem política, social econômica
ou ambiental, posicionar-se criticamente diante da situação exposta e tentar solucioná-la.

Neste intento, Oliveira (2013, p.24), destaca que “a educação para cidadania é uma necessidade do mundo
contemporâneo, caracterizando-se como um importante contexto de discussões, debates e propostas no âmbito do
ensino de ciências”. É de suma importância que o ensino contemple entre outros objetivos, a formação do indivíduo
apto a participar em uma sociedade democrática, ciente de seus direitos e deveres.

Assim, é importante para o aluno, compreender a ciência e a tecnologia como parte integrante da cultura humana
contemporânea, reconhecer e avaliar o desenvolvimento da química e suas relações com a ciência, tecnologia e
sociedade que remete ao chamado movimento CTS ( Ciência-Tecnologia-Sociedade).

O movimento CTS se destacou na década de setenta como crítica ao avanço tecnológico e científico que culminou
em progresso, mas também implicações negativas na sociedade e ambiente (OLIVEIRA, 2013). Porém, a partir da
década de 90, no Brasil e em outros países como Inglaterra, Canadá e Estados Unidos, a comunidade de
educadores e pesquisadores começou um processo de reflexão sobre as implicações da ciência e tecnologia no
âmbito do ensino de ciências levando a construção de currículos pautados na alfabetização em ciência e tecnologia,
interligadas ao contexto social.

Segundo Santos e Mortimer (2002, p.42):

Alfabetizar, portanto, os cidadãos em ciência e tecnologia é hoje uma necessidade do
mundo contemporâneo. Não se trata de mostrar as maravilhas da ciência, como a mídia
já o faz, mas de disponibilizar as representações que permitam ao cidadão agir, tomar
decisão e compreender o que está em jogo nos discursos dos especialistas. Essa tem
sido a principal proposição dos currículos com ênfase em Ciência Tecnologia e
Sociedade.

Em decorrência do agravamento da problemática em torno das questões ambientais, esta ganhou mais destaque na
pauta das discussões CTS por meio da explicitação de aspectos relativos a sustentabilidade ambiental e questões
morais, éticas e econômicas no contexto da Ciência e Tecnologia. A partir desse novo enfoque, passou-se a utilizar a
denominação CTSA (ciência, tecnologia, sociedade e ambiente) que significa o ensino do conteúdo de ciência no
contexto autêntico do seu meio tecnológico, social e ambiental.

Nesta perspectiva, Carvalho (2005, p.70) argumenta que um dos principais desafios em explorar questões
sócio-ambientais a luz de suas relações com a ciência e a tecnologia reside em “em considerar as possíveis relações
entre impactos ambientais e seus principais causadores, que, normalmente são os “produtos” dos artefatos
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científico-tecnológicos”, decorrente de processos industriais, transporte construção etc.

Na educação brasileira, a adoção desse enfoque no currículo requer a reestruturação dos currículos de ensino de
ciências. Para Vasconcelos e Andrade (2017, p.3), “promover uma educação científica pautando-se nas
inter-relações CTSA rompe com a visão tradicionalista do ensino”. Esta visão se caracteriza pela transmissão de
conteúdos sem a preocupação com a crítica por parte dos alunos, o que compromete o desenvolvimento de algumas
habilidades e competências.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino de Ciências Naturais:

É necessária a construção de uma estrutura geral da área que favoreça a aprendizagem
significativa do conhecimento historicamente acumulado e a formação de uma concepção
de Ciência, suas relações com a Tecnologia e com a Sociedade. (BRASIL, 1997, p.27)

A fim de contemplar aspectos do ensino CTSA, visando construir conhecimentos, habilidades e valores necessários
para tomar decisões responsáveis sobre questões de ciência e tecnologia na sociedade e atuar na solução de tais
questões, elaboramos esta proposta de ensino em torno do tema bioetanol combustível, tendo em vista o dilema
causado pela emissão de gás carbônico (CO2) na atmosfera e as discussões acerca das vantagens e desvantagens

do uso de combustíveis renováveis. A temática em questão possibilita uma abordagem alternativa para despertar o
interesse dos alunos sobre o conteúdo da química orgânica Função Álcool.

Desta forma, este trabalho teve como objetivo propiciar ao aluno uma melhor compreensão entre o conhecimento
químico e aspectos sociais do uso do bioetanol em substituição aos combustíveis derivados de petróleo, promovendo
um ensino de química significativo que favoreça a aprendizagem e contribua para sua participação ativa na
sociedade.

2 Metodologia

Neste trabalho, optou-se por uma abordagem qualitativa na qual busca-se um nível de realidade que provém de
significados, motivos, aspirações, valores e atitudes que não podem ser quantificados (MYNAIO, 2002). Para tal, foi
construída uma sequência didática com base no modelo proposto por Aikenhead (1994) apud Santos e Schnetzler
(2003) no qual a questão social é introduzida, a tecnologia relacionada ao tema em questão é analisada, o conteúdo
científico é trabalhado, a tecnologia é trabalhada em função do conteúdo e ao fim, a questão social é retomada.

A proposta metodológica foi desenvolvida em uma turma de 39 alunos do 3ª ano do ensino médio do turno noturno
de uma escola pública do município de Estância-SE. A sequência foi dividida em três momentos, o primeiro momento
com duração de 3 horas/aula e o segundo e terceiro com duração de 2 horas/aula cada. Ao todo, foram utilizadas 7
horas/aula, sendo cada aula de 45 minutos.

No primeiro momento, foram levantados os conhecimentos prévios dos alunos a respeito do tema social e do
conteúdo químico por meio de tempestade de ideias (brainstorming). Após esta, os alunos foram orientados a fazer
uma leitura do texto “Bioetanol: uma alternativa viável” destacando os termos desconhecidos por eles.
Posteriormente, foi feita uma leitura coletiva do texto elucidando as dúvidas e termos destacados pelos alunos. Ainda
neste momento, os alunos foram levados ao laboratório e orientados a dividir-se em grupos dos quais receberam
amostras de gasolinas coletadas em diferentes postos de combustíveis da cidade de Estância para realizar o
experimento “Determinação do teor de álcool na gasolina”, onde tiveram a oportunidade de verificar se as amostras
de gasolina seguiam as normas estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

No segundo momento, subsidiados pelo experimento e pelo texto, foram desenvolvidos por meio de aula expositiva
interativa os conteúdos químicos: definições dos alcoóis, classificação, propriedades físicas e nomenclatura.
Conteúdos curriculares do ensino de química orgânica no 3ª ano do ensino médio.

O último momento da sequência didática objetivou socializar as discussões sobre o tema. Apresentamos aos alunos
algumas imagens que remetiam a temática abordada e estes foram orientados a reunirem-se em grupos com intuito
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de analisar as imagens, embasados no conhecimento que fora construído nas atividades anteriores e discutir entre si
as possíveis vantagens e desvantagens sobre a utilização do etanol combustível na sociedade e meio ambiente. Os
grupos entregaram previamente suas conclusões por escrito para que o professor mediasse as discussões sobre a
utilização do etanol como combustível e suas implicações na sociedade e no meio ambiente.

3 Resultados e discussão

3.1 Do primeiro momento

• Tempestade de ideias (brainstorming)
Com objetivo de verificar as concepções prévias dos alunos sobre o tema social e sua relação com o conhecimento
químico, iniciou-se a proposta de ensino com alguns questionamentos que foram abertamente expostos a turma,
procurando valorizar todo tipo de conhecimento que os alunos apresentassem independente do nível de erros ou
acertos. Valorizar o conhecimento prévio que o aluno já possui em sua estrutura cognitiva conduz a uma
aprendizagem significativa (MOREIRA, 2006), na qual a nova informação se associa ao novo conhecimento.

Os questionamentos expostos a turma durante a tempestade de ideias foram: O que são biocombustíveis e porque
assim são denominados O que são fontes renováveis de energia Qual a relação entre os biocombustíveis e a Química
O etanol (álcool etílico) pode ser considerado um biocombustível O etanol que estudamos na química orgânica é o
mesmo que encontramos nos postos de gasolina

O levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema químico social biocombustíveis/bioetanol foi feito
de forma aberta e aleatória, desta forma não foi possível uma categorização em dados quantitativos das respostas
apresentadas pelos alunos. De uma forma geral, algumas concepções foram apresentadas a exemplo: combustível
menos poluente, lugar onde a energia se renova.

Observou-se que os alunos apresentaram pouco conhecimento acerca da temática em estudo, no entanto, as
concepções apresentadas pelos alunos durante a tempestade de ideias podem ser consideradas como concepções
alternativas, influenciadas por experiências cotidianas, que não coincidem com os aceitos pela comunidade científica,
mas fazem sentido e são úteis para aqueles que as possuem, na medida em que são adequadas à
realização/resolução das suas tarefas de cidadão comum.

• Leitura interativa do texto
O texto intitulado “Bioetanol: uma alternativa viável” objetivou desenvolver no aluno a habilidade da leitura e sobretudo
a compreensão do tema químico social. Ao serem orientados primeiramente a fazer uma leitura individual e silenciosa,
os alunos puderam analisar e refletir sobre o tema desenvolvido e destacaram os termos desconhecidos por eles para
posterior elucidação dos mesmos.

O desenvolvimento do texto explicita os questionamentos que foram lançados durante a tempestade de ideias, além
de elucidar as dúvidas apresentadas pelos alunos. Após a leitura silenciosa, alguns alunos foram escolhidos
aleatoriamente para que lessem o texto gradualmente. A cada parágrafo lido, foram retomados os questionamentos
expostos na tempestade de ideias, explicando-os, assim como demais dúvidas que surgiram.

Evidenciamos que a leitura do texto propiciou uma reconstrução do conhecimento permitindo ao aluno compreender
como a ciência Química está relacionada em diversos contextos. O tema gerador permite a integração entre ciência,
tecnologia,sociedade e ambiente, a chamada ênfase CTSA, onde o aluno tende a integrar sua compreensão de
ciência, com os avanços tecnológicos, vivência social e o envolvimento com questões ambientais.

• Atividade experimental
Após a leitura do texto, os alunos foram orientados a realizar o experimento “Determinação do teor de álcool na
gasolina” onde tiveram a oportunidade de compreender o conteúdo químico função álcool de forma dinâmica e
desafiadora, bem como formar juízo crítico acerca do uso do bioetanol como combustível renovável.

Ao propor a realização da atividade experimental percebeu-se que os alunos ficaram mais eufóricos e curiosos, os
mesmos relataram que nunca tinham ido ao laboratório da escola e tampouco realizado experimento. Assim, mais que
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estratégia eficaz que visa à dinamização e interação entre os alunos, a aula experimental serviu como ponte para a
elucidação de dúvidas e conceitos que apesar de fazerem parte do cotidiano do aluno ainda não tinham significado
nem sentido para os mesmos, permitindo assim uma evolução conceitual na estrutura cognitiva destes.

A experimentação pode ser utilizada para demonstrar os conteúdos, mas utilizar a experimentação na resolução de
problemas pode tornar a ação do educando muito mais ativa. No entanto, é necessário desafiá-los com problemas
reais, motivá-los e ajudá-los a superar os problemas que parecem intransponíveis, permitindo a cooperação e o
trabalho em grupo, não numa perspectiva de dar uma nota, mas na intenção de criar ações que intervenham na
aprendizagem (OLIVEIRA, 2010).

Neste sentido, direcionou-se aos alunos o questionamento a respeito da utilização do etanol como parte integrante da
gasolina que é utilizada como combustível. Sabemos que conforme disposto na Portaria da ANP n. 248, de 31 de
Outubro de 2000, existe um limite que varia entre 20% e 25% em volume de etanol que deve ser misturado á gasolina
de modo que esta possa ser comercializada legalmente.

Assim, a partir do experimento, os alunos puderam descobrir se dois dos postos de combustíveis existentes na cidade
de Estância estavam seguindo as normas estabelecidas pela ANP e compreender o porquê da mistura, como também
identificar se há legalidade na comercialização da gasolina, e entender como ocorrem os processos químicos ao qual
está envolvida a temática do bioetanol .

Observou-se que os resultados obtidos pelos grupos de alunos distanciaram- se dos estabelecidos pela norma,
contudo devem-se levar em consideração as condições as quais a experimentação foi realizada: medidas imprecisas,
vidrarias e manuseio inadequados provocando perdas, e etc., concluindo-se que os resultados não foram concretos a
ponto de afirmar a irregularidade das amostras.

Após o experimento abriu- se espaço para um momento de discussão onde os alunos expuseram as seguintes
dúvidas que foram elucidadas pelo professor: Por que ao abrir o frasco da gasolina houve evaporação Por que as
gasolinas apresentaram tonalidades diferentes Os postos de gasolina analisados estão comercializando gasolina
adulterada

Verificou-se que a realização da aula experimental permitiu uma aproximação entre os alunos e a temática social
provocando a reconstrução de conceitos, que antes não possuíam fundamentação e/ou significado, relacionando-os
com o contexto social do aluno.

3.2 Do segundo momento

• Aula expositiva interativa
No segundo momento da sequência metodológica, subsidiado pelo experimento realizado, iniciou-se o
desenvolvimento do conteúdo químico função álcool: definição, nomenclatura, classificação e propriedades dos
alcoóis.

A princípio foi apresentada a fórmula química do etanol (CH3CH2OH) de modo que os alunos pudessem identificar
os elementos químicos de sua composição bem como a presença do grupo funcional OH. A turma apresentou
concepções relevantes entre conteúdo químico que estava sendo apresentado e o tema social já discutido nos
momentos anteriores, demonstrando a princípio familiaridade com o mesmo tendo em vista um breve contato nas
aulas de introdução a química orgânica.Os conceitos estudados foram desenvolvidos com elementos que motivaram
e chamaram a atenção do aluno fazendo com que estes fossem reconstruídos de forma significativa.

3.3 Do terceiro momento

• Socialização das discussões, atividade em grupo
Considerando que a avaliação da aprendizagem ocorrera de forma continua, os alunos desenvolveram esta atividade
grupal nas duas últimas aulas da sequência, embasados no conhecimento que fora construído ao longo das atividades
anteriores e nas discussões decorridas (tempestade de ideias, leitura de texto, aula expositiva dos conteúdos
químicos, experimentação, contextualização do tema social).
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Objetivou-se neste momento, criar um espaço dinâmico de socialização das discussões, onde a interação entre
professor/aluno e aluno/aluno permitiria o desenvolvimento de atitudes e valores concernentes com os princípios de
formação para cidadania. Solicitou-se aos alunos que organizassem grupos de quatro ou cinco alunos, onde estes
deveriam analisar um quadro de imagens que remetia a temática abordada e discutir entre si sobre as possíveis
vantagens e desvantagens da utilização do bioetanol combustível e quais suas concepções sobre a relação deste com
a química.

Utilizou-se imagens como estratégia de ensino, uma vez que somos cercados cotidianamente de recursos visuais,
para que o aluno busque em sua estrutura cognitiva os conhecimentos que foram continuamente construídos ao
longo de todas as atividades. Para Ferreira (2010, p. 31) “o uso de visualizações no ensino de Química é, como
qualquer outro ato pedagógico, complexo, exige a presença constante de quem o observa, de quem percebe o
contexto e o entorno em que se está introduzindo determinada ferramenta visual”.

Em relação às opiniões dos alunos sobre as vantagens da utilização do bioetanol na sociedade e meio ambiente
observou-se que 21% dos alunos consideraram a diminuição da poluição atmosférica uma das principais vantagens
da utilização do etanol combustível, o mesmo percentual de alunos, 21% atribuiu ao dilema do aquecimento global.
Geração de emprego na indústria e na zona rural foi ressaltado por 9% dos alunos, fonte de energia renovável por
15%, saúde humana e tecnologia brasileira representaram 6% das respostas obtidas em ambas.

Um número significativo de alunos relacionou as vantagens do uso deste biocombustível ao desempenho dos
motores dos veículos, 9% e a qualidade da gasolina comercializada, 13%. Podemos atribuir a estes, os conceitos
que foram desenvolvidos nas atividades experimentais, onde foi desenvolvido o conteúdo químico função álcool de
forma contextualizadora.

Com relação às opiniões sobre as desvantagens da utilização do bioetanol combustível na sociedade e meio
ambiente, a maioria dos alunos, 33% atribui ao desmatamento de áreas como um dos principais problemas na
utilização deste biocombustível, 20% identificou que a queima do bagaço da cana-de-açúcar libera gases tóxicos na
atmosfera e para 13% o uso do bioetanol também pode ser negativamente atrelado a doenças humanas. A
preocupação com recursos naturais, fauna e flora corresponde a 16% das respostas obtidas e a diminuição da
produção e cultivo de outros alimentos foi descrito por 18% dos alunos.

Proveniente de uma fonte renovável de energia, o etanol é considerado uma alternativa viável a substituição dos
combustíveis petrolíferos, pois reduz consideravelmente a poluição atmosférica e consequentemente contribui para
a diminuição do efeito estufa. Ao ser adicionado à gasolina, o etanol, então denominado anidro, aumenta sua
octanagem e melhora o desempenho dos motores dos veículos.

O extenso debate sobre as vantagens e desvantagens da utilização do bioetanol como combustível no Brasil gera
inúmeras pesquisas acerca da sustentabilidade. Os que são contra sua utilização, acusam sérios riscos ambientais
resultantes dos métodos de produção utilizados, especialmente na etapa agrícola, a saber: emissão de gases
gerados pelo uso do fogo nos canaviais, a exemplo monóxido de carbono (CO) e aldeído, contaminação das águas e
do solo pelo uso de agrotóxicos. As queimadas podem trazer sérios problemas à saúde da população, a queima da
biomassa gera material particulado tóxico que pode atingir o sistema respiratório, as grandes extensões de terras
utilizadas para a plantação da cana acarretam a diminuição da produção de outros alimentos por agricultores.

A outra questão buscava saber as concepções dos alunos sobre a relação entre a ciência química e o bioetanol
combustível. Os resultados demonstraram que os conceitos teóricos da Função Álcool, predominavam para os
alunos, onde para 35% a relação existente é justamente o composto orgânico álcool. As demais respostas refletiram
um bom entendimento dos aspectos sociais que envolveram o tema que fora abordado de forma conxtextualizadora,
a presença da química na vida foi relevante para 7% dos alunos, o estudo das propriedades da matéria e suas
transformações foi considerado para 4%. A realização dos experimentos pode servir como referência para o fato de
15% dos alunos relacionarem a química e o bioetanol combustível com as normas para determinar a qualidade dos
combustíveis e 12% para os processos industriais de produção de etanol. A pesquisa de novos biocombustíveis,
desenvolvida pela chamada Química Verde foi comentada por apenas 6% dos alunos, ressaltamos que esta relação
foi mencionada no decorrer da leitura interativa do texto.

Verificou-se nas respostas obtidas que a maioria dos alunos considerava o álcool o principal elo entre a química e o
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tema social bioetanol. Podemos atribuir estas respostas ao fato de a assimilação do conteúdo químico “Função
Álcool” estar presente na estrutura cognitiva dos alunos, uma vez que estes já haviam sido apresentados ao
conteúdo químico no estudo inicial de química orgânica, mas sem nenhuma relação com aspectos CTSA.

Em relação a esta questão, Auler (2007) destaca que a educação CTS deve entre outros objetivos, formar cidadãos
científica e tecnologicamente alfabetizados capazes de tomar decisões informadas e desenvolver o pensamento
crítico e a independência intelectual. Os resultados obtidos nesta atividade demonstraram que os alunos
identificaram a relação entre o tema químico social e a integração entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente.

Os estudantes tendem a integrar a sua compreensão pessoal do mundo natural (Conteúdo de Ciências) com o
mundo construído pelo homem (Tecnologia), seu mundo social do dia a dia (Sociedade) e o envolvimento com as
questões ambientais do cotidiano (Ambiente).

4 Considerações finais

As atividades realizadas com enfoque CTSA apresentaram-se como uma alternativa interessante para romper com a
linearidade e a fragmentação do modelo tradicionalista do ensino de ciências, neste caso em especial, da química.

A proposta de ensino ocorreu com a aplicação de práticas metodológicas diferenciadas que possibilitou aos alunos
desenvolverem competências como leitura e interpretação de texto, investigação, tomada de decisão, trabalho em
grupo, sistematizar os conhecimentos e outros, além de uma forma de avaliação que permitiu diagnosticar e registrar
o progresso dos alunos e suas dificuldades.

A partir da análise dos resultados, concluímos que os objetivos da proposta foram alcançados. A abordagem da
temática “Bioetanol” abriu espaço para trazer para sala de aula uma gama de questionamentos e discussões desde a
composição e utilização do álcool, e as questões socioambientais a qual a temática está inserida, evidenciando dessa
forma a importância da contextualização no ensino de Química e sobretudo o desenvolvimento da atitude de tomada
de decisão por parte dos alunos.
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