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RESUMO 

CRISÓSTOMO, K. T. Bacias Hidrográficas: contextualização do ensino de química por 

meio de maquetes e experimentos. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do 

Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2018. 

 

A presente dissertação tem por objetivo propor uma integração entre ensino de química e 

meio ambiente, utilizando-se a temática “bacias hidrográficas” como tema gerador. Ao longo 

da pesquisa trata-se a relação entre desenvolvimento e poluição ambiental, com ênfase à 

poluição hídrica. São mencionados acordos internacionais e leis nacionais, criadas com o 

intuito de garantir o uso sustentável da água. Além disso, busca-se conceituar uma bacia 

hidrográfica, mencionando elementos que a compõe. Aponta-se, ainda, a importância de um 

ensino de química baseado na contextualização e em atividades práticas. Dessa forma, foram 

realizadas oficinas pedagógicas a fim de aproximar ensino de química e meio ambiente. As 

oficinas foram desenvolvidas em uma escola pública no município de Bom Jesus do 

Itabapoana, com alunos do 2º ano do Ensino Médio. Para a consolidação da pesquisa os 

educandos responderam questionários quantitativos envolvendo perguntas referentes ao 

ensino de química e meio ambiente. Foram realizados experimentos químicos relacionados à 

poluição hídrica, além da confecção de uma maquete simulando a bacia hidrográfica do rio 

Itabapoana; a bacia hidrográfica projetada na maquete serviu como agente contextualizador e 

facilitador no ensino de química, além de instigar a criticidade no discente. O trabalho com 

maquetes, permite ao educando exercer atividades manuais, dinâmicas, com manipulação de 

objetos e consequente internalização dos conteúdos de maneira prazerosa e significativa. Já o 

experimento, permite a visualização de fenômenos químicos em tempo real.  Ao final das 

atividades perceberam-se efeitos positivos que a atividade prática exerce sobre o processo 

ensino aprendizagem de química. 

 

Palavras-chave: Ensino de química, contextualização, meio ambiente, bacias hidrográficas. 
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ABSTRACT 

 

CRISÓSTOMO, K. T. Bacias Hidrográficas: contextualização do ensino de química por 

meio de maquetes e experimentos. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do 

Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2018. 

 

The present dissertation aims to propose an integration between teaching of chemistry and the 

environment, using the theme "watersheds" as the generating theme. Throughout the research 

the relationship between development and environmental pollution is addressed, with 

emphasis on water pollution. International agreements and national laws, designed to 

guarantee the sustainable use of water, are mentioned. In addition, we sought to conceptualize 

a river basin, mentioning elements that compose it. It is also pointed out the importance of a 

teaching of chemistry based on contextualization and practical activities. In this way, 

pedagogical workshops were carried out in order to approach teaching of chemistry and 

environment. The workshops were developed in a public school in the municipality of Bom 

Jesus do Itabapoana, with students of the second year of high school. To consolidate the 

research, the students answered qualitative-quantitative questionnaires involving questions 

related to the teaching of chemistry and the environment. Chemical experiments related to 

water pollution were carried out, besides the preparation of a model simulating the Itabapoana 

river basin; the watershed projected in the model served as contextualizing agent and 

facilitator in the teaching of chemistry, besides instigating the criticality in the student. The 

work with models, allows the learner to carry out manual activities, dynamic, with 

manipulation of objects and consequent internalisation of the contents in a pleasant and 

significant way. Already the experiment, allows the visualization of chemical phenomena in 

real time. At the end of the activities the positive effect that the practical activity exerts on the 

learning process of chemistry was perceived.  

 

Keywords: Chemistry teaching, contextualization, environment, hydrographic basins. 
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INTRODUÇÃO   

 

A vida na Terra é organizada em distintos ecossistemas, entretanto o uso insustentável 

de recursos naturais, pelo homem, tem comprometido o equilíbrio de muitos deles, levando 

ao desaparecimento de espécies e criando uma sinergia negativa. Ao longo dessa dissertação, 

abordaremos a importância de incluir no ensino básico discussões sobre a água, considerando 

que não existe em nosso planeta formas de vida que sobrevivam sem este recurso, além de 

desempenhar papel imprescindível no desenvolvimento socioeconômico. 

Para isso, apontamos a instituição escolar como meio de se propagar e desenvolver 

essa conscientização. As aulas de química, normalmente pouco apreciada pela maioria dos 

educandos, pode se tornar uma atividade prazerosa, quando trabalhada em diálogo com 

questões ambientais. 

O uso indiscriminado dos recursos hídricos, pelo homem, colocou em risco sua 

disponibilidade nos aspectos quali-quantitativos. Muitas são as formas de poluição hídrica, 

sendo a ação antrópica líder no ranking de degradação dos rios e águas subterrâneas. A falsa 

crença de que a água é um bem infinito fez com que o ser humano a utilizasse sem se 

preocupar com as consequências futuras. Como resultado disso, eclodiu-se uma crise hídrica, 

atualmente vivenciada por muitos em diferentes lugares do mundo.  

É importante ressaltar que o mau uso da água não é um problema recente, mas algo 

que vem se arrastando há décadas, para Tundisi (2003) o mau uso dos recursos naturais já 

acontecia desde a Idade Média. De fato, com a ascensão do capitalismo, esses problemas se 

potencializaram. A necessidade de se produzir mais, a fim de atender as demandas de uma 

sociedade consumista, geraram mais poluentes, comprometendo a qualidade da água doce.  

O uso e ocupação do solo também interferem diretamente nos aspectos químicos e 

físicos de um rio. A urbanização acelerada causa grande impacto ao solo e, 

consequentemente, à água. Por outro lado, temos as áreas rurais, que degradam o terreno por 

meio de atividades agropecuárias. Isso ocorre, principalmente, pelo uso excessivo de 

defensivos agrícolas que se infiltram na terra e contaminam os lençóis freáticos.  

Além da contaminação praticada diretamente pelo homem, não se pode deixar de 

mencionar a força física e as características químicas da água, uma vez que sua força de 

arraste direciona os agentes contaminantes para mananciais. Quando essas substâncias entram 
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em contato com a água, ocorre uma mistura de difícil separação, decorrente da alta 

capacidade de solvência da água, conhecida como solvente universal. 

 Frente a esse cenário, acredita-se que a escola possa ser um espaço de oportunidade de 

conscientização ambiental ao integrar temáticas que raramente são discutidas de forma 

sistêmica, a partir da realidade ambiental. Diante disso, fica evidente a necessidade de se 

utilizar recursos didáticos que possibilitem uma maior reflexão a respeito da importância de 

zelar pelo uso do solo e pelos recursos hídricos.   

Dentro desse contexto, propõe-se, nessa dissertação, a utilização de maquetes de 

“bacias hidrográficas” como tema gerador para aulas de diversas disciplinas, em especial as 

de química. Assim, a presente pesquisa dedica-se à construção de uma bacia hidrográfica, 

projetada através de uma maquete, além da realização de atividades experimentais, a fim de 

contextualizar o ensino de química a partir da poluição de bacias hidrográficas.  

A confecção da maquete foi realizada por alunos do 2º ano de uma escola situada no 

município de Bom Jesus do Itabapoana, interior de estado do Rio de Janeiro. Por meio de 

uma visão integrada sobre poluição hídrica, foi possível trabalhar conteúdos de química a 

partir da poluição de uma bacia, além de criar elos com outras áreas do conhecimento, como 

biologia, física, geografia, saúde, cidadania, entre outras. 

As maquetes podem ser utilizadas como recurso didático no ensino da química, 

aplicada à responsabilidade socioambiental, facilitando a visualização sistêmica de 

determinada bacia hidrográfica e a conscientização de que a água é um bem/recurso natural 

limitado. Deste modo, a questão problema dessa dissertação é: como a criação de uma 

intervenção pedagógica de ensino, partindo da temática dos recursos hídricos, pode facilitar o 

ensino de química e o desenvolvimento de consciência socioambiental? 

 

Objetivos  

 

Objetivo Geral   

  

Propor uma integração entre ensino de química e meio ambiente utilizando a temática 

água e tendo as bacias hidrográficas como tema gerador. 
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Objetivos Específicos 

 

 Propor uma intervenção pedagógica para o ensino-aprendizagem de química e 

conscientização socioambiental utilizando maquetes que simulam uma bacia 

hidrográfica antropicamente modificada; 

 Facilitar a aprendizagem de conteúdos inerentes à disciplina química por meio de 

atividades contextualizadas; 

 Realizar oficinas pedagógicas em uma turma de 2º ano do ensino médio de uma 

escola pública situada no município de Bom Jesus do Itabapoana; 

 Incentivar a realização de experimentos químicos a fim de ilustrar a contaminação de 

uma bacia hidrográfica; 

 Avaliar a eficiência da intervenção proposta por meio de questionários a serem 

respondidos antes e depois das oficinas.  

 

Encadeamento dos capítulos  

 

 No primeiro capítulo dessa dissertação procura-se fazer uma relação entre o 

desenvolvimento socioeconômico e a poluição ambiental, abordando o ser humano como 

parte da natureza e principal causador dos problemas ambientais. Uma vez que o tema meio 

ambiente é muito amplo, enfatizou-se questões relacionadas aos recursos hídricos, em 

especial às bacias hidrográficas, bem como a crise hídrica decorrente do mau uso da água. 

Foram mencionadas leis e acordos internacionais firmados com o objetivo de garantir o uso 

sustentável da água. Por fim, apontou-se a escola como uma instituição capaz de favorecer o 

desenvolvimento da consciência socioambiental, enfatizando a íntima ligação entre o ensino 

de química e o meio ambiente. 

 O segundo capítulo foi destinado às bacias hidrográficas; primeiramente conceituou-se 

uma bacia, mencionando os elementos que a compõem. As causas da poluição de um corpo 

hídrico e as consequências das principais atividades humanas nas bacias também foram 

discutidas. Em seguida, abordou-se diferentes tipos de poluição hídrica e alguns poluentes 

responsáveis pela contaminação da água, bem como os meios que os fazem ter a água como 

seu destino. Discutiu-se ainda como muitos conceitos químicos, trabalhados em sala de aula, 

estão estreitamente relacionados com a poluição hídrica. 

 No terceiro capítulo menciona-se a importância de um ensino contextualizado e 

integrado a fim de desenvolver a consciência socioambiental no aluno. Nele foram abordadas 
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questões relacionadas ao ensino de química que, muitas vezes, não é bem aceito pelo aluno, 

devido ao alto grau de abstração que é inerente a essa disciplina. Partindo desse pressuposto, 

assume-se a temática “bacias hidrográficas” como tema gerador das aulas; a partir dela é 

possível contextualizar o ensino, facilitando a aprendizagem. Por fim, é abordado a 

importância de se utilizar materiais e recursos didáticos capazes de promover a visualização 

daquilo que se pretende ensinar na teoria. Para tal, destaca-se a utilização de maquetes e 

experimentos que abordem conteúdos químicos ligados à poluição de uma bacia hidrográfica. 

 Por fim são feitas as considerações finais, levando em conta as atividades práticas 

desenvolvidas nas escolas e a análise dos resultados obtidos durante as oficinas pedagógicas. 

1 SOCIEDADE, DESENVOLVIMENTO E POLUIÇÃO AMBIENTAL 

 

A poluição do meio ambiente não constitui um problema recente. Desde a antiguidade 

a ação do homem converge para a degradação dos recursos naturais. Entretanto, com o passar 

do tempo, essa intervenção antrópica potencializou os problemas relacionados aos 

ecossistemas naturais. 

De acordo com Fellenberg (1990, p 2), desde os primórdios da história formavam-se, 

pela ação do homem, produtos de despejo e resíduos vários que, levados aos rios ou ar 

atmosférico, mostraram-se tóxicos, ou pelo menos incômodos. Diante disso, normas já eram 

criadas na antiguidade a fim de minimizar os danos causados ao meio ambiente. Na Roma 

antiga, por exemplo, os curtumes, matadouros ou qualquer outra atividade que causasse mal 

cheiro só podiam se instalar em locais desabitados. Já na Grécia, nas fundições de prata eram 

obrigatórias a construções de chaminés altas, a fim de proporcionar uma melhor dispersão 

dos gases tóxicos provenientes dessa atividade (FELLENBERG, 1990). 

Observa-se assim que o comprometimento ambiental era um problema de ordem local 

e restrito a pequenas áreas. O que não se podia imaginar era a capacidade de resistência do 

planeta como um todo, mediante aos componentes da poluição ambiental. Acreditava-se que, 

lançar os dejetos provenientes das atividades poluentes em grandes áreas, era suficiente para 

uma total diluição dessas substâncias. Entretanto, esse foi um pensamento equivocado, uma 

vez que o tempo de decomposição das substâncias poluidoras era muito maior do que se 

estimava. 

Em oposição aos problemas locais vistos na antiguidade e na Idade Média, observa-se 

que a poluição ambiental se converteu num dilema mundial. O uso insustentável dos recursos 
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naturais pelo homem, ao longo dos anos, colocou em risco sua disponibilidade tanto em 

quantidade quanto em qualidade.  

O conceito de poluição ambiental é muito amplo; nele se enquadram a poluição da 

água, do ar e do solo, além de modificações da paisagem, causadas pela erosão e por 

construções (TUNDISI, 2003). Diante disso, faz-se necessário delimitar a área de estudo 

abordada nessa dissertação e para tal, serão levados em conta apenas os tipos de 

contaminação que podem comprometer a saúde e a sobrevivência humana, com ênfase à 

poluição hídrica.  

Ainda em diálogo com Fellenberg (1990), as causas da poluição ambiental estão 

atreladas a dois fatores básicos: a tendência do homem à mecanização e ao aumento 

populacional. Segundo o autor, a transformação da matéria-prima nas indústrias gera resíduos 

inúteis que com o passar do tempo causam danos ao meio ambiente; por outro lado o 

aumento da população gera uma maior necessidade de produção de alimentos e objetos de 

consumo. 

Quanto aos impactos causados nos ecossistemas aquáticos, sejam eles superficiais ou 

subterrâneos, Tundisi (2003) aponta o crescimento mundial da população humana e o grau de 

urbanização como principais causas da poluição. Dessa forma, observa-se que o aumento do 

contingente populacional quase sempre está presente como causa da poluição ambiental.  

Ao longo deste capítulo faremos uma abordagem das consequências negativas da ação 

antrópica sobre o meio ambiente. Além disso, serão mencionadas leis nacionais e alguns 

acordos internacionais criados para tentar conter a degradação ambiental. Não obstante, 

discutiremos, brevemente, o papel da escola no processo de conscientização da sociedade em 

relação à preservação dos recursos naturais.  

 

1.1 A relação do homem com o ambiente 

 

A descoberta do fogo, a caça e a pesca como meio de sobrevivência dos povos 

primitivos exemplificam a dependência do homem pela natureza. O homem primitivo não 

concebia uma separação entre sociedade e ambiente natural. Ele se considerava parte do 

meio, pois sua sobrevivência advinha, exclusivamente, dos recursos naturais e era utilizado 

apenas o necessário para sua subsistência. 

É importante ressaltar que a natureza deve ser vista como uma integração de todos os 

elementos que a compõe; rios, florestas, solo, fauna e flora, isoladamente, não compõem o 
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meio o ambiente. O que na verdade o constitui é o conjunto de todos esses elementos, 

sabendo-se que uma desordem em qualquer um deles, tem impacto direto sobre os demais. 

Pádua (2004) discorre sobre a participação humana nesse processo de desequilíbrio 

ambiental. Para o autor, a ação antrópica diverge da ação dos demais seres vivos, uma vez 

que estes últimos exploram a natureza sem colocar em risco a sua preservação. De acordo 

com o Pádua,  

A ação da espécie humana, contudo, é de uma qualidade única na 

natureza. Pois, enquanto que as modificações causadas por todos os 

outros seres são quase sempre assimiláveis pelos mecanismos auto-

reguladores dos ecossistemas, não destruindo o equilíbrio ecológico, a 

ação humana possui um enorme potencial desequilibrador, 

ameaçando, muitas vezes, a própria permanência dos sistemas 

naturais (PÁDUA, 2004, p 28). 

 

O crescimento econômico, principalmente a partir da Revolução Industrial e ascensão 

do capitalismo, maximizou a exploração insustentável dor recursos naturais. A necessidade 

de se produzir cada vez mais, a fim de atender ao mercado, anulou a preocupação do homem 

com a natureza. Diante disso, as práticas contra os recursos naturais cresceram 

exponencialmente. Uma vez que muitos desses recursos não são renováveis, a sociedade 

deparou-se, no decorrer de algumas décadas, com uma crise ambiental. 

Para Santos e Filho (2014), o desenvolvimento pautado na premissa do inesgotável e 

da irracionalidade no uso dos recursos naturais fez com que a sociedade começasse, no final 

do século XX, a perceber-se inserida em graves problemas sociais, econômicos e ambientais. 

Estava-se vivendo uma crise sem precedentes, cujo cenário, de acordo com Ferreira (2011, p 

19), foi montado a partir da crença de que a industrialização seria uma panaceia, pois era 

entendida como sinônimo de desenvolvimento e, com isso, a modernização da sociedade 

apareceria como consequência. 

Ainda em diálogo com Santos e Filho (2014, p 52) “essa crise, decorrente também 

como parte dos avanços da ciência e da tecnologia que até então eram vistos pela sociedade 

como a ‘salvação’ para todos os males que a afligiam, foi se perpetuando e perdura até os 

dias atuais”. De acordo Strieder (2008), 

A incessante busca por desenvolvimento e bem-estar social faz com que a 

sociedade se torne, a cada dia, mais influenciada pelos avanços científico-

tecnológicos. Esses avanços, muitas vezes, além de benefícios, vêm 

acompanhados por riscos e prejuízos, como, por exemplo, os relacionados 

às questões ambientais, à saúde e aos impactos na estrutura produtiva que 

geram desemprego (STRIEDER, 2008, p. 12). 
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Sabe-se que, com o passar dos anos, o ser humano alcançou elevados níveis de 

conhecimento e evolução tecnológica. Entretanto, percebe-se, também, que este mesmo 

homem, provido de conhecimento científico aprofundado, continua estagnado e pouco 

preocupado no que se refere à preservação ambiental.  

Vale lembrar que, com a Revolução Industrial, os problemas ambientais agravaram-se 

demasiadamente, mesmo que já houvesse uma sobre-exploração dos recursos naturais, porém 

em menor escala. Para Mendonça, 

A diferença é que hoje a velocidade de extração dos recursos naturais 

é extremamente acelerada e os subprodutos gerados por essa 

transformação não são reintegráveis aos ciclos naturais, ficando 

depositados nos solos, nas águas e no ar, em diversas formas de 

poluição. (...) Mas os impactos negativos de nossa ação são mais 

antigos do que costumamos imaginar (MENDONÇA, 2005, p 68). 

 

O aumento dos bens de consumo, característico do mundo pós-moderno, também 

pode ser entendido como entrave para as questões de preservação ambiental. Quanto mais se 

consome, maior é a quantidade de lixo produzido. Esse lixo, muitas vezes, é descartado 

diretamente no ambiente, por meio de aterros, lixões, queimadas, entre outros. Assim, 

podemos apontar o aumento do consumo como outro fator contribuinte para a crise 

ambiental. De acordo com Jacobi, 

[...] o que se observa é que, enquanto se agravavam os problemas 

sociais e se aprofunda a distância entre os países pobres e os 

industrializados, emergiram com mais impacto diversas 

manifestações da crise ambiental, que se relacionam diretamente com 

os padrões produtivos e de consumo prevalecentes (JACOBI, 2003, p 

177). 

 

Os efeitos da exploração desenfreada dos recursos naturais estão cada vez mais 

evidentes, fato que suscitou discussões no que tange à preservação ambiental. Contudo, muito 

ainda se precisa fazer para amenizar os danos causados ao planeta, quase sempre associados à 

ação antrópica. Miller (2013, p 12) aponta o crescimento populacional, o desperdício de 

recursos, a pobreza, a falta de responsabilidade ambiental e a ignorância ecológica, como 

principais causas dos problemas ambientais. 

Observa-se, assim, que o crescimento populacional se apresenta como outro fator 

preponderante para a degradação dos recursos naturais. Em consonância com o que afirma 

Miller (2013), a população mundial poderá chegar à 10 bilhões de habitantes até o final do 

século. Nessa perspectiva, aumenta-se também a preocupação quanto ao uso e escassez dos 

recursos naturais. Segundo Silva, 
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o ambiente natural veio sendo drasticamente modificado pela ação 

humana. E o crescimento populacional, o desenvolvimento 

tecnológico, o acúmulo de resíduos são agentes que levam a uma 

interação desarmônica entre homem e biosfera, todos os organismos 

vivos que existem no planeta e seus habitats. O aumento da população 

exigiu grandes áreas para o cultivo, bem como a produção de bens de 

consumo que suprissem as necessidades que o homem adquiriu à 

medida que ocorriam modificações na sociedade. O conjunto desses 

fatores desencadeou os diversos problemas ambientais que podem ser 

percebidos atualmente, o que resultou em degradação ambiental 

(SILVA, 2009, p 2). 

 

Esse crescimento do contingente populacional fez com que muitas áreas florestais 

fossem ocupadas pela população, deslocando espécies animais de seu habitat natural e 

desmantando o meio ambiente. Somado a isso, observa-se a falta de infraestrutura adequada 

para atender às demandas da população, principalmente em países pouco desenvolvidos. A 

falta de saneamento básico, por exemplo, configura-se como potencializador dos problemas 

ambientais, uma vez que os resíduos humanos, sejam através de esgotos não tratados ou lixo 

doméstico, tendem a receber o solo e os rios como destino.  

Diante dessa realidade, faz-se necessário repensar a ideia de sustentabilidade e 

consciência socioambiental, a fim de preservar os recursos naturais. Entende-se, portanto, que 

há uma crescente necessidade de recuperação da relação harmônica entre sociedade e 

natureza. Souza e Ribeiro (2013) acreditam que sustentabilidade ambiental está relacionada, 

a padrões de consumo e de produção sustentáveis e uma maior 

eficiência no uso de energia para reduzir, ao mínimo, as pressões 

ambientais, o esgotamento dos recursos naturais e a poluição. Os 

governos, em conjunto com setor privado e a sociedade, devem atuar 

para reduzirem a geração de resíduos e de produtos descartados, por 

meio da reciclagem, por processos industriais e na produção de novos 

produtos ambientalmente saudáveis (SOUZA E RIBEIRO, 2013, p. 

370). 

 

  Mediante essa crise, decorrentes da má utilização dos recursos naturais, a sociedade 

começou a mobilizar-se a fim de amenizar os impactos causados ao planeta. O mundo, 

começou a dar uma certa atenção ao meio ambiente e aos problemas por ele enfrentado. A 

crise ambiental fazia-se presente e suas consequências começaram a ser pensadas. De acordo 

com Leff, 

A problemática ambiental – a poluição e a degradação do meio, a 

crise de recursos naturais, energéticos e de alimentos – surgiu nas 

últimas décadas do século XX como uma crise da civilização, 

questionando a racionalidade econômica e tecnológica dominantes 

(LEFF, 2010, p.61). 
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Dessa forma, as questões ambientais começaram a ganhar espaço em muitos países, 

que se juntaram para tentar encontrar soluções para os problemas ambientais. Na seção 1.2 

serão abordadas algumas dessas ações. 

1.2 Breve abordagem sobre acordos internacionais e leis nacionais elaboradas em 

prol da preservação ambiental 

 

As primeiras discussões políticas registradas acerca do tema sustentabilidade 

ocorreram em 1972, na Conferência de Estocolmo. Para Oliveira (2011), a referida 

conferência foi precursora, ao abordar questões ambientais em âmbito internacional, bem 

como estabelecer regimes que deram origem à governanças ambientais hoje estabelecidas. 

Nessa conferência criou-se o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), 

no qual a Organização das Nações Unidas (ONU) ficou responsável por promover o diálogo 

entre entidades nacionais e internacionais que discutiam questões ambientais. 

Em 1987, tem-se como documento final da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento, o relatório Brundtland, apontando uma maximização no crescimento dos 

problemas ambientais. Em consonância com Haswani (2014), 

foi a partir do Relatório Brundtlande que a Organização das Nações 

Unidas (ONU) assumiu o debate com maior intensidade, propondo 

uma mobilização mundial para o desenvolvimento sustentável (DS): 

‘aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades’. 

Fundamentou-se na constatação de que o modelo de crescimento 

econômico, até então adotado, gerou riqueza e fartura nunca antes 

vistas pelo Homem, mas às custas da miséria, da degradação 

ambiental e da poluição crescentes (HASWANI, 2008, p 3). 
 

Dentre os acontecimentos que marcaram discussões mundiais sobre sustentabilidade e 

meio ambiente é importante mencionar a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, ou RIO-92, de 1992.  

Na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento, ou Rio+20, de 2012, por 

sua vez, representantes de vários países do mundo reafirmaram acordos em prol da 

sustentabilidade. Nela, foi dado destaque à economia verde e erradicação da pobreza. De 

acordo com o Relatório Rio +20, 

a Rio+20 renovou o compromisso político com o desenvolvimento 

sustentável, a partir da avaliação dos avanços e das lacunas existentes 

e do tratamento de temas novos e emergentes. O momento não 

poderia ter sido mais oportuno: neste início de século, o mundo 

atravessa múltiplas crises no âmbito dos três pilares do 

desenvolvimento sustentável. No pilar ambiental, intensifica-se a 



22 

 

ocorrência de fenômenos climáticos, agravados pela 

perda da biodiversidade e pelo avanço de processos de desertificação; 

no social, aumentam o desemprego e as desigualdades sociais; e, no 

econômico, a crise econômico-financeira tem colocado em cheque o 

atual modelo produtivo – intensivo no uso de recursos naturais e 

frágil na eliminação da pobreza (Relatório Rio +20, 2012, p 10). 

 

Em diálogo com Elkington (1999), a ideia de sustentabilidade está alicerçada no 

modelo “Triple Bottom Line” ou Tripé da Sustentabilidade, que aponta os aspectos 

ambientais, sociais e econômicos, como essenciais para uma prática sustentável efetiva. O 

autor destaca que nenhum desses aspectos pode ser priorizado, caso contrário o modelo não 

surtirá o efeito necessário. 

Entretanto, nota-se que esses ideais nem sempre são vivenciados na prática. A 

competividade entre empresas e a necessidade de aumentar os lucros no âmbito econômico 

faz com que o homem degrade o ambiente sem se preocupar com as consequências.  

Encontramos, na literatura científica, muitos conceitos de desenvolvimento 

sustentável, porém optou-se por utilizar a definição prevista no Relatório de Brundtland que o 

descreve como “aquele que atende as necessidades do presente, sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades” (Comissão de 

Brundtland, 1991, p. 47).  

De acordo com Banerjee (2008), diante da necessidade em responder às exigências de 

preservação ambiental, as empresas e corporações começaram a propagar ideias de 

responsabilidade ambiental. Em seus discursos, as empresas comprometem-se com as 

questões ambientais e não apenas com o acúmulo de capital, visando o bem estar social e a 

preservação dos recursos naturais. 

Contudo, quase sempre, esse comprometimento não passa de mero discurso e o que se 

observa, na prática, é uma falsa execução daquilo que se propaga, mascarando o uso 

insustentável do meio ambiente. Ainda em consonância com Banerjee (2003) é fundamental 

observar 

como as noções de sustentabilidade são construídas, manipuladas e 

representadas tanto na imprensa de negócios quanto na literatura acadêmica. 

Como evidência dos efeitos deletérios do desenvolvimento, o discurso muda 

de desenvolvimento sustentável para uma visão mais positiva da 

sustentabilidade e, em seguida, desloca o foco para a sustentabilidade 

corporativa (BANERJEE, 2003, p. 66).  
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 Fica clara, portanto, a manipulação da mídia, financiada pelos grandes empresários, 

acerca de uma propaganda sobre desenvolvimento sustentável, quando, na verdade, o que se 

observa por trás dos bastidores é uma tentativa de esconder insustentabilidade ambiental.  

Nessa dissertação, defende-se a importância de um trabalho que desenvolva a 

consciência socioambiental no indivíduo. Acredita-se que atividades que envolvam o senso 

crítico são capazes de auxiliar o educando a analisar criticamente aquilo que é apresentado 

pela sociedade e pelos meios de comunicação, além de conscientizar-se sobre a necessidade 

de preservar os recursos naturais. 

De acordo com, Ávila e Lingnau (2015), 

Independe da denominação do atual quadro de insustentabilidade 

ambiental, social e econômica, discutir e analisar a realidade atual 

relativa aos problemas ambientais é imprescindível para se alavancar 

soluções. Todas as possibilidades de análise devem ser consideradas e 

agregar um maior nível de seriedade e complexidade à temática em 

questão (ÁVILA; LINGNAU, 2015, p 138). 

 

 Dessa forma, fica claro que o fundamental, no momento, é encontrar soluções para 

minimizar as agressões ao meio ambiente. Acreditar num desenvolvimento sustentável e 

tomar atitudes para que isso se concretize é, portanto, essencial.  Para Santos e Filho (2014) 

Acreditar ou não nessa possibilidade depende muito da leitura de mundo que cada um de nós 

fazemos a respeito de aspectos que podem contribuir para a garantia de um futuro previsível. 

Tendo em vista o fato de que o assunto preservação ambiental é muito amplo, as 

discussões ao longo desta dissertação abordarão questões relacionadas aos recursos hídricos, 

um bem indispensável à sobrevivência de todo ser vivo.  

De acordo com os relatórios mais recentes do Instituto Mundial de Recursos (WRI – 

World Resources Institute) do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA), as análises de especialistas concluem que o volume de água disponível e os 

efeitos de seus inúmeros usos levam à uma crise hídrica nunca vista na humanidade. 

Tundisi (2003, p 2) afirma que “as avaliações sobre a água, sua disponibilidade e seu 

papel no desenvolvimento, estão mostrando a necessidade de mudanças substâncias na 

direção do planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos. Para o autor, técnicos e 

administradores que se baseiam no ciclo hidrológico, quantidade e qualidade da água 

precisam conhecer as bases socioeconômicas que criam condições a permitir a 

sustentabilidade.  

O ciclo da água na natureza é o que a caracteriza como recurso renovável. Os 

processos de evaporação, precipitação e infiltração no solo são os responsáveis por esse ciclo 
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e pela garantia de água doce para consumo. Entretanto, a poluição exacerbada do solo e do ar 

atmosférico comprometem a qualidade da água durante o processo de renovação hídrica. O 

excesso de poluentes no ar causa, por exemplo, a chuva ácida, que é um grande problema na 

contaminação dos corpos de água, limitando seu uso. Além da chuva ácida, outros problemas 

mais corriqueiros, porém não menos preocupantes, comprometem as fontes de água doce, 

dentre eles destacam-se o lançamento de esgoto não tratado diretamente em mananciais, o 

excesso de lixo doméstico e resíduos industriais, a utilização de fertilizantes agrícolas e de 

agrotóxicos, que contaminam o solo e, consequentemente, a água, dentre outros poluentes. 

O fato é que quanto mais poluído encontra-se um rio, maior é a necessidade de se 

utilizar técnicas mais complexas no tratamento da água para consumo humano, porém 

geralmente não são realizados. Um tratamento inadequado ou insuficiente da água reflete 

diretamente na saúde humana, pois, ao ingerir água com resquícios de agentes contaminantes 

o indivíduo acaba contraindo doenças, podendo ser fatais.  

Diante dessa dificuldade em se utilizar a água de forma sustentável, leis foram criadas 

em prol da preservação e uso sustentável dos recursos hídricos. No final do século XX 

algumas iniciativas foram tomadas quanto à legislação dos recursos hídricos, sendo 

implementadas em nível internacional. Para Tundisi (2003), essas ações provém do 

reconhecimento da necessidade de mudanças na lei e nas formas de administração e 

gerenciamento dos recursos hídricos, pois, caso contrário seria inviável implantar avanços 

tecnológicos e a participação social.  Em diálogo com Wolkmer e Pimmel (2013), 

as políticas nacionais devem ser ambientalmente sustentáveis assentadas em 

instituições com uma nova legislação, que a partir dessa visão mais holística 

das mudanças promovidas pelo Estado, estejam focadas na gestão integrada 

dos recursos hídricos num processo que propicie a equidade e a participação 

multissetorial (WOLKMER; PIMMEL, 2013, p 168). 
. 

 Alguns países como México, Argentina, Chile e Brasil passaram a adotar uma gestão 

integrada, participativa e descentralizada. Essa descentralização tornou-se uma tendência 

mundial e atualmente é possível ver países como Estados Unidos, Alemanha e Japão 

avançando nessa gestão descentralizada dos recursos hídricos. Na Alemanha, por exemplo, a 

organização administrativa da bacia do rio Ruhr envolve cooperação de governos locais, 

associações não governamentais, indústrias e universidades (TUNDISI, 2003). 

No Brasil, o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), instituído pela Lei 

nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, é o “órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente-SISNAMA”. Segundo CONAMA, o subsolo e as águas subterrâneas 
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constituem “bens públicos e reservas estratégicas para o abastecimento público e o 

desenvolvimento ambientalmente sustentável”, alertando para a necessidade de prevenir a 

contaminação desses bens naturais.  

A Lei 9433/97, também conhecida como Lei das Águas, institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos no Brasil, a fim de: garantir água de qualidade para a geração atual e as 

futuras; garantir a utilização racional e integrada dos recursos hídricos e prevenir eventos 

hidrológicos críticos, seja de origem natural ou pelo mal uso dos recursos naturais.  

No escopo da Lei criou-se, ainda, o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos (SINGREH), que tem por objetivos:  

I  coordenar a gestão integrada das águas; 

II  arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos 

hídricos; 

III  implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos; 

IV  planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos 

recursos hídricos; 

V  promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos (CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEREDERATIVA DO BRASIL, LEI 9493/97, 1997).  

    

    No ano de 2000, como desdobramento da Lei das Águas o governo federal criou 

Agência Nacional de Águas (ANA) com a finalidade de “disciplinar a implementação, a 

operacionalização, o controle e a avaliação dos instrumentos de gestão criados pela Política 

Nacional de Recursos Hídricos”. 

Tem-se, ainda, os Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH), existentes no Brasil desde 1988. 

A criação dos Comitês configura um marco na luta pela preservação dos recursos hídricos. 

Dentre as muitas atribuições dadas aos Comitês, destaca-se seu papel de mediador de 

conflitos relacionados ao uso da água, além de propor maneiras para utilizá-la de forma 

sustentável. Por meio do CBH, a sociedade civil pode, teoricamente, participar da tomada de 

decisões quanto ao uso da água, bem como expor a realidade local para os demais membros, 

contudo, muitas vezes, a população não fica sabendo das reuniões do Comitê. 

A conscientização socioambiental está prevista na Constituição de 1988 e também inclui 

as instituições escolares nesse processo; por meio dela, a Educação Ambiental tornou-se uma 

exigência a ser garantida pelos governos federais, estaduais e municipais.  

 

1.3 O papel da escola no processo de conscientização socioambiental 

 

A instituição escolar é inserida no escopo dessa pesquisa, devido à sua capacidade de 

realizar um trabalho de conscientização quanto à necessidade de se preservar a água doce. 
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Através de um trabalho interdisciplinar, é possível envolver a sociedade no processo de 

conscientização socioambiental.  

Embora a existência de leis seja necessária, é fundamental que elas se efetivem na 

prática. No caso da Educação Ambiental, acredita-se que a escola é um ambiente propício 

para a conscientização do indivíduo. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), advertem 

para a importância da abordagem do tema meio ambiente. Segundo os PCN (1998), 

A principal função do trabalho com o tema Meio Ambiente é contribuir para a 

formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e atuar na realidade 

socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o bem-estar de 

cada um e da sociedade, local e global. Para isso é necessário que, mais do 

que informações e conceitos, a escola se proponha a trabalhar com atitudes, 

com formação de valores, com o ensino e aprendizagem de procedimentos. E 

esse é um grande desafio para a educação (PARÂMETROS 

CURRICULARES NACIONAIS, 1998, p 187). 
 

Em consonância com Jacobi (2003), 

inicia-se um amplo processo em nível global orientado para criar as condições 

que formem uma nova consciência sobre o valor da natureza e para reorientar 

a produção de conhecimento baseada nos métodos da interdisciplinaridade e 

nos princípios da complexidade. Esse campo educativo tem sido fertilizado 

transversalmente, e isso tem possibilitado a realização de experiências 

concretas de educação ambiental de forma criativa e inovadora por diversos 

segmentos da população e em diversos níveis de formação (JACOBI, 2003, p 

190). 

 

 Fazenda (2005), por sua vez, afirma que num projeto interdisciplinar, comumente, 

encontramo-nos com múltiplas barreiras (...). Entretanto, tais barreiras podem ser transpostas 

pelo desejo de criar, de inovar, de ir além. Assim, percebe-se, que embora existam 

dificuldades - que serão discutidas no capítulo 3 - a interdisciplinaridade e a contextualização 

dos conteúdos é algo completamente cabível no ambiente escolar. 

De fato, um dos objetivos da instituição escolar é a formação de cidadãos críticos e 

conhecedores da realidade. Logo, a ruptura com o ensino tradicional, pautado na repetição, é 

imprescindível, pois, no mundo atual, não há mais espaço para o ensino mecânico que se viu 

outrora. A necessidade atual é formar indivíduos capazes de interpretar criticamente os fatos 

que ocorrem ao seu redor. 

Limitaremos nossa discussão à educação escolar voltada para o ensino de química, 

tendo como ponto de partida os recursos hídricos, mais especificamente as bacias 

hidrográficas. O fato é que, por trás da contaminação de uma bacia, esconde-se um rico 

universo químico que pode ser utilizado como fonte de aprendizagem para o educando. Dessa 

forma, além de entender melhor a química, o aluno tem a oportunidade de perceber como as 
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ações implementadas pela sociedade em geral impacta o ambiente natural, mais 

especificamente, no caso desse estudo, as águas.    

 A partir do estudo da contaminação das águas de uma bacia nas aulas de química, o 

professor deve sugerir que seus alunos pensem sobre as causas e consequências da poluição 

hídrica de forma crítica e consciente. 

Ao abordar o ensino de Química, observa-se que, muitas vezes, ele aparece com 

traços modernos. Entretanto, deve-se ter cautela para que isso não seja apenas uma forma de 

mascarar sua essência tradicional. É indispensável que por trás de qualquer texto exista um 

contexto, que deve ser compreendido por meio de situações-problemas, nas quais o aluno seja 

participante ativo do processo e conhecedor da realidade.   

Os PCNs apresentam um posicionamento claro e objetivo sobre a necessidade da 

contextualização como recurso facilitador do ensino. De acordo com esse documento, o 

processo ensino aprendizagem deve estar atrelado às vivências diárias do educando, dando-

lhe condições de interagir com o meio no qual está inserido. De acordo com os PCNEM 

(1998), 

os objetivos do Ensino Médio em cada área do conhecimento devem 

envolver, de forma combinada, o desenvolvimento de conhecimentos 

práticos, contextualizados, que respondam às necessidades da vida 

contemporânea, e o desenvolvimento de conhecimentos mais amplos e 

abstratos, que correspondam a uma cultura geral e a uma visão de mundo 

(PCNEM, 1998, p. 6). 

 

Através da percepção da química como forma de compreender e interferir no meio, é 

possível abordar esta disciplina de maneira a desenvolver a consciência socioambiental no 

educando.  A estreita ligação entre Meio Ambiente e ensino de Química favorece o processo 

ensino e aprendizagem. Dessa forma, além de cumprir uma prática prevista nos PCN, o 

trabalho com meio ambiente é uma forma de contextualizar o ensino, uma vez que a maioria 

dos conteúdos químicos partem de fenômenos naturais.  

Quanto aos recursos hídricos, é preciso desfazer a falsa crença de que a água é um 

bem infinito. O professor deve instigar o aluno a perceber que o homem é o maior causador 

da crise hídrica e sua ação descomprometida com a coletividade pode ocasionar no 

comprometimento da água doce.  

A metodologia, sugerida neste trabalho, consiste em integrar os conteúdos trabalhados 

superficialmente nas aulas de química, a partir da realidade ambiental. Tendo como ponto de 
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partida o tema bacia hidrográfica, é possível ensinar e aprender química de forma mais 

simples.  

É importante ressaltar que não se deve delegar à escola o papel de redentora dos 

problemas hídricos. Ela deve cumprir sua função de orientar, mediar o conhecimento e 

conscientizar o aluno; entretanto, cabe ao educando optar se colocará, ou não, em prática 

aquilo que lhe foi ensinado. 

  2 DINÂMICA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 

 Os recursos hídricos possuem função vital para os seres vivos, entretanto, sua 

disponibilidade está sendo reduzida, devido ao mau uso que tem sido feito deles. A crise 

hídrica, vivenciada por muitos povos, causou uma alerta entre estudiosos da área. 

 Sabe-se que a maior parte de nosso planeta é coberta por água, cerca de 70%. 

Contudo, a maior fração de água disponível, 97%, está concentrada em mares e oceanos, 

sendo assim, imprópria para o consumo. As águas subterrâneas e dos rios são as únicas que 

podem ser utilizadas pelos seres vivos, entretanto correspondem a 1%, apenas, da de toda 

água do planeta. Os 2% restantes, encontram-se nas geleiras. 

 No estudo de recursos hídricos, as Bacias Hidrográficas, representam uma área de 

grande importância a ser analisada. Diante disso, as próximas seções desse capítulo, aborda a 

temática Bacias hidrográficas, bem como suas características e ação antrópica sobre elas.  

 

2.1 Bacias hidrográficas 

   

 Diante do contexto, entende-se que é conveniente conceituar, de maneira formal, uma 

Bacia Hidrográfica. Para Barrella (2001) pode ser definida como:  

um conjunto de terras drenadas por um rio e seus afluentes, formada nas 

regiões mais altas do relevo por divisores de água, onde as águas das 

chuvas, ou escoam superficialmente formando os riachos e rios, ou infiltram 

no solo para formação de nascentes e do lençol freático. As águas 

superficiais escoam para as partes mais baixas do terreno, formando riachos 

e rios, sendo que as cabeceiras são formadas por riachos que brotam em 

terrenos íngremes das serras e montanhas e à medida que as águas dos 

riachos descem, juntam-se a outros riachos, aumentando o volume e 

formando os primeiros rios, esses pequenos rios continuam seus trajetos 

recebendo água de outros tributários, formando rios maiores até 

desembocarem no oceano (BARRELLA, 2001, p 28).  

 

 Ross e Prette (1998, p.101) consideram que a bacia hidrográfica, 
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constitui uma unidade natural, cujo elemento integrador está representado 

pelos leitos fluviais ou canais de drenagem naturais. A bacia hidrográfica, 

embora se constitua em um sistema natural cujo referencial é a água, não se 

torna automaticamente um único sistema ambiental, seja do ponto de vista 

natural, quando se levam em conta as demais componentes da natureza, 

como relevo, solo, subsolo, flora e fauna, seja do ponto de vista social, 

quando se consideram as atividades econômicos e político-administrativas 

(ROSS E PRETTE, 1998, p.101). 
 

 Logo, percebe-se que é necessário lançar um olhar sistêmico ao conceituar uma BH, 

de forma a perceber que é um sistema dependente de outros elementos da natureza, além da 

água. Vale ressaltar que o conceito de BH pode variar conforme a área de estudo do 

pesquisador. Contudo, não abordaremos essas divergências, uma vez que nosso interesse fica 

restrito às questões hidrológicas relacionadas com o conteúdo de química no Ensino Médio.  

 As bacias hidrográficas são, portanto, áreas que captam naturalmente a água das 

chuvas. Nelas, os diferentes cursos de água são direcionados para uma região em comum, no 

caso, um rio principal. Nesse ponto de encontro dos diferentes corpos de água pertencentes à 

BH, ocorre a saída de parte da água escoada. A essa região de saída dá-se o nome de 

exutório.  

 

 

Figura 1 - Bacia hidrográfica fictícia  

Fonte: Adasa, 2016. Disponível em http://slideplayer.com.br/slide/3417667 
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 O exutório é o ponto de menor altitude encontrado dentro de uma BH. O volume de 

água que passa por ele, em um determinado intervalo de tempo, caracteriza a vazão da bacia. 

É importante destacar que os poluentes presentes na bacia também passarão pelo exutório 

junto com a água, a menos que sejam retidos pelo solo ou que se precipitem, por serem 

insolúveis em água. Como consequência, pode-se apontar a contaminação de outras bacias, 

por meio de substâncias que a elas se agregarão. 

 É possível notar a importância do solo, bem como seu relevo, na constituição de uma 

BH. Muitas vezes ele funciona como um “filtro”, retendo poluentes antes de passarem pelo 

exutório. A superfície do solo direciona a água da precipitação até os rios, que formam uma 

rede de drenagem, a fim de direcionar esse volume de água até um ponto em comum.  

Assim, pode-se dizer que o conceito de BH está atrelado a dois aspectos 

fundamentais: a rede hidrográfica e o relevo.  

 

Redes hidrográficas  

 

A rede hidrográfica corresponde a todos os cursos de água pertencentes a uma bacia, 

ou seja, é formada pelo rio principal e seus tributários. Em consonância com Lorandi e 

Cançado (2006, p 85), a existência de rede de drenagem, com grande grau de ramificação e 

altos valores de densidade de drenagem, permite a rápida concentração do escoamento 

superficial, favorecendo, consequentemente, a ocorrência de elevadas vazões sobre a 

superfície do solo. 

Logo, o sistema de drenagem define a vazão de uma bacia. Carvalho e Silva (2006), 

caracterizam um sistema de drenagem. Para eles,  

O sistema de drenagem de uma bacia é constituído pelo rio principal e seus 

tributários; o estudo das ramificações e do desenvolvimento do sistema é 

importante, pois ele indica a maior ou menor velocidade com que a água 

deixa a bacia hidrográfica. O padrão de drenagem de uma bacia depende da 

estrutura geológica do local, tipo de solo, topografia e clima. Esse padrão 

também influencia no comportamento hidrológico da bacia (CARVALHO; 

SILVA, 2006, p 20).   

 

Esses cursos de água estão dispostos em uma hierarquia e podem ser chamados de: 

rios de primeira, segunda e terceira ordem, como está descrito na figura abaixo: 
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Figura 2 - Hierarquia Fluvial 

Fonte: Porto e Filho (1999, p 18) 

 

 De acordo com a figura entende-se que os rios de primeira ordem correspondem às 

nascentes, enquanto os de segunda ordem são aqueles formados pela união de cursos de 

primeira ordem. Já a terceira ordem, corresponde à junção de dois de segunda e assim 

sucessivamente. Em consonância com Porto e Filho (1999), 

A classificação dos rios quanto a ordem reflete no grau de ramificação ou 

bifurcação dentro de uma bacia. Os cursos d’água maiores possuem seus 

tributários, que por sua vez possuem outros até que se chegue aos 

minúsculos cursos d’água da extremidade. As correntes formadoras, isto é, 

os canais que não possuem tributários são considerados de primeira ordem. 

Quando dois canais de primeira ordem se unem é formado um segmento de 

segunda ordem. A união de dois rios de mesma ordem resulta em um rio de 

ordem imediatamente superior; quando dois rios de ordem diferente se unem 

formam um rio com a ordem maior dos dois (PORTO; FILHO,1999, p 18). 

 

Observa-se, portanto, uma hierarquização dos cursos de água, de acordo com suas 

características físicas. Além disso, é possível afirmar que quanto maior a ordem do rio 

principal, maior será o tamanho deste rio e maior também será a extensão da bacia. 

 

O Relevo 

 

O relevo é outra característica de suma importância para o estudo de uma BH. De 

acordo com Medeiros et. al, (2017) uma análise sistêmica do relevo pode auxiliar na 

compreensão da morfogênese e morfodinâmica da paisagem. Em diálogo com Veneziani et. 

al, (1998), as formas de relevo e a hidrografia são modeladas por fatores morfogenéticos e 

esculturados através da estrutura geomorfológica como, por exemplo, os processos fluviais.  

Medeiros et. al, (2017), afirma que o grau de erosão do relevo exerce força sobre as 

águas fluviais, influenciando na sua velocidade, vazão e capacidade de dissecação, transporte 
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e deposição de sedimentos. A análise da morfometria do relevo em bacias hidrográficas 

tornou-se, assim, extremamente importante, pois acarreta ao sistema fluvial, um conjunto de 

fatores que acabam reduzindo sua capacidade, tanto para usos urbanos como rurais. 

 

Divisores de água 

 

 Uma BH é delimitada por divisores de água chamados divisores topográficos e 

divisores freáticos. Em consonância com Villela e Mattos (1975), toda BH é contornada por 

um divisor, que pode ser entendido como uma linha de separação que divide a chuva que cai 

em bacias vizinhas, encaminhando o escoamento superficial para uma dessas bacias.  De 

acordo com os autores, 

O divisor topográfico, como seu nome indica, é condicionado pela 

topografia; ele fixa a área da qual provém o deflúvio superficial da 

bacia. O divisor de águas freático é, em geral, determinado pela 

estrutura geológica dos terrenos, sendo muitas vezes influenciado 

também pela topografia. O Divisor freático estabelece, portanto, os 

limites dos reservatórios de água subterrânea de onde é derivado o 

deflúvio básico da bacia (VILLELA; MATTOS, 1975, p 10). 

 

A figura abaixo representa os divisores de uma BH: 
 

 

 

 

Figura 3 -  Representação transversal de uma bacia hidrográfica   

Fonte: VILELLA E MATOS (1975, p 11). 

 

A delimitação de uma bacia por meio de divisores freáticos não é algo simples. Isso 

acontece pelo fato destes divisores não serem fixos. Uma vez que as reservas subterrâneas de 

água sobem, os divisores freáticos oscilam e acabam se aproximando dos divisores 

topográficos. Por esse motivo, os divisores freáticos são mais utilizados quando se faz um 

estudo aprofundado sobre a bacia. 
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Cursos de água 

 

Outro dado importante ao se estudar uma BH é o tipo de curso d’água que faz parte do 

sistema de drenagem da área em estudo. Os cursos d’água são classificados de acordo com 

suas características e recebem as seguintes denominações: perenes, intermitentes e efêmeros. 

Carvalho e Silva (2006), conceituam os cursos d’água da seguinte maneira: 

a) Perenes: contém água durante todo o tempo. O lençol freático mantém 

uma alimentação contínua e não desce nunca abaixo do leito do curso 

d’água, mesmo durante as secas mais severas.  

b) Intermitentes: em geral, escoam durante as estações de chuvas e secam 

nas de estiagem. Durante as estações chuvosas, transportam todos os tipos 

de deflúvio, pois o lençol d’água subterrâneo conserva-se acima do leito 

fluvial e alimentando o curso d’água, o que não ocorre na época de 

estiagem, quando o lençol freático se encontra em um nível inferior ao do 

leito. 

c) Efêmeros: existem apenas durante ou imediatamente após os períodos de 

precipitação e só transportam escoamento superficial. A superfície freática 

se encontra sempre a um nível inferior ao do leito fluvial, não havendo a 

possibilidade de escoamento de deflúvio subterrâneo (CARVALHO; 

SILVA, 2006, p. 18). 

 

 Assim, os cursos de água estão intimamente ligados com o clima e quantidade de 

precipitação característica de uma determinada região. 

 

2.2 Poluição de uma bacia hidrográfica 

 

A poluição hídrica é, em geral, fruto da ação antrópica. O uso e ocupação do solo, a 

utilização indiscriminada de produtos químicos, os esgotos in natura lançados nos rios e o 

aquecimento das águas causado pela indústria são algumas dentre as muitas formas de 

poluição de uma bacia hidrográfica. O CONAMA define poluição hídrica como  

qualquer alteração nas características, físicas, químicas e/ou biológicas das 

águas, que possa constituir prejuízo à saúde, à segurança e ao bem estar da 

população e, ainda, possa comprometer a fauna e a utilização das águas para 

fins, recreativos, comerciais, industriais e de geração de energia 

(CONAMA, 1986) 

 

O uso do solo tem influência direta na qualidade da água de uma BH e, em geral, é 

reflexo de atividades ligadas à economia. Na agricultura, por exemplo, o manejo de 

agrotóxicos contamina o solo, sendo que os resíduos dessas substâncias vão diretamente para 

os rios, por meio da força de arraste da água das chuvas. Já os fertilizantes, quando lançados à 

um curso d’água podem causar eutrofização
1
, comprometendo a vida aquática. 

                                                           
1 A eutrofização é causada pelo acúmulo de matéria orgânica na superfície de um lago ou rio. 
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Outro setor econômico que afeta diretamente uma BH é a pecuária. Dentre os 

impactos por ela provocados pode-se mencionar a remoção da cobertura vegetal para 

pastagem e consequente compactação do solo (FAO, 2006).  Ao remover a vegetação 

ocorrem alterações no ciclo da água, além de diminuir sua infiltração e armazenamento no 

subsolo.  

 Embora seja uma atividade extremamente importante para a economia do Brasil, a 

pecuária também é responsável por contaminar os recursos hídricos. Além dos entraves já 

citados, pode-se mencionar outras formas de degradação de uma BH devido à essa prática. 

De acordo com Wust e Tagiliane, (2015, p 2), “as principais fontes de poluição são a partir de 

resíduos animais, antibióticos e hormônios, produtos químicos de curtumes, fertilizantes e 

pesticidas utilizados nas terras cultiváveis e sedimentos provenientes de pastagens erodidas”. 

 Percebe-se, que tanto a agricultura quanto a pecuária são responsáveis por parte da 

poluição, contaminação e degradação dos recursos hídricos. É necessário, portanto, que se 

desenvolvam práticas que minimizem tais danos. Em consonância com França e Santos 

(2015), 

os recursos naturais vêm sendo intensamente explorados, principalmente 

pelos setores pecuário e agrícola, que suprem a demanda por alimentos, 

entretanto põem em risco os recursos naturais e biodiversidade, não somente 

pelo crescente aumento de áreas cultivadas mas, muitas vezes, pelo manejo 

inadequado do solo e da vegetação (FRANÇA; SANTOS, 2015, p 464).  
 

 Contudo, a contaminação do solo não fica restrita à agropecuária. A crescente 

ocupação do ambiente urbano, devido ao crescimento populacional e à migração de 

indivíduos das áreas rurais, está diretamente ligada à degradação do solo e consequentemente 

da água. A rápida e desordenada urbanização, nas últimas décadas, fez com que as cidades 

crescessem sem planejamento e/ou preocupação ambiental.  

May (1999) enfatiza que dentre as bacias mais impactadas no tocante à qualidade da 

água estão aquelas que sofrem processo de ocupação acelerada. Apesar da impermeabilização 

do solo em áreas urbanas não gerar, por si só, poluição, ela é o maior contribuinte das 

mudanças na hidrologia da bacia, responsáveis por grande parte das mudanças físicas que 

afetam os rios urbanos. A impermeabilização do solo pode ser identificada como o limite no 

qual começa a degradação dos ecossistemas hídricos nas cidades. 

Outro problema enfrentado nos centros urbanos é a precariedade, ou mesmo falta, de 

saneamento básico. Como resultado, observa-se uma série de problemas que atingem 
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diretamente os rios, pois acabam tornando-se o destino final de poluentes como lixo e esgoto 

in natura. Segundo a Constituição Federal, considera-se como saneamento básico todo o 

conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, 

infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água 

potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos 

de medição; 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final 

adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu 

lançamento final no meio ambiente; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição 

e limpeza de logradouros e vias públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva 

das respectivas redes urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de 

transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 

tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.  

 

 Já nas zonas rurais, observa-se a predominância de atividades agrícolas e da pecuária, 

já citadas nessa dissertação. O uso inadequado de defensivos agrícolas, fertilizantes e 

agrotóxicos caracterizam um grande problema para a água. Como já visto, essas substâncias 

se infiltram no solo e contaminam determinada região de uma bacia hidrográfica.  

Logo, o uso e ocupação do solo seja pela agricultura, pecuária ou atividades humanas 

estão intimamente ligados à qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos.  

Segundo Pereira e Santos (2012),  

O processo de ocupação do território, determinado por condicionantes 

naturais e sociais e as suas consequências sobre os sistemas ecológicos, 

produzem efeitos na paisagem e no ambiente que precisam ser 

compreendidos para que possam ser oferecidas alternativas para o futuro de 

nossas sociedades no rumo da sustentabilidade. O uso e a ocupação do solo 

são o reflexo de atividades econômicas, como a industrial e a agrícola entre 

outras, que são responsáveis por alterações na qualidade da água, do ar, do 

solo e de outros recursos naturais, que interferem diretamente na qualidade 

de vida da população (PEREIRA; SANTOS, 2012, p 8). 

 

 Outra fonte de poluição hídrica que merece destaque são as atividades industriais, que 

podem causar sérios impactos aos recursos hídricos. O fato é que ainda existem muitas 

indústrias que lançam seus resíduos tóxicos diretamente nos rios, embora isso não seja 

permitido. Esses poluentes apresentam inúmeras origens, uma vez que as atividades 

industrias variam de acordo com o tipo de material/ substância que estão sendo produzidos. 



36 

 

 De acordo com Pereira (2004), as águas residuais das indústrias são classificadas em 

águas sanitárias, águas de refrigeração e águas de processo. Em consonância com o autor, as 

águas residuais são aquelas advindas de banheiros e cozinhas e muito se assemelha ao esgoto 

doméstico.  Já as águas de refrigeração são utilizadas para resfriamento, enquanto as de 

processo são aquelas que possuem contato direto com a matéria prima. Dentre os tipos acima, 

os dois últimos merecem uma atenção especial, devido aos impactos por eles causados 

(Pereira, 2004). 

 A água de refrigeração, quando em contato com o rio, muda as condições térmicas da 

água, deixando-a mais aquecida. Esse aquecimento, além de causar a morte de peixes pela 

mudança de temperatura, faz com que o metabolismo dos seres aquáticos fique mais 

acelerado, bem como a respiração desses animais. Essa aceleração, por sua vez, demanda 

uma maior quantidade de oxigênio para a sobrevivência dos peixes, entretanto as células 

responsáveis pela respiração não possuem afinidade por oxigênio aquecido. Como resultado 

disso tem-se o comprometimento da fauna aquática e de toda a cadeia alimentar. 

 Outro aspecto que merece destaque é a água utilizada no processamento dos produtos 

e que tem contato direto com a matéria prima. No processo industrial são utilizados inúmeros 

produtos químicos, sendo alguns de alta toxicidade. Se a água utilizada nesse processo não 

for devidamente tratada antes de ser descartada, provocará a contaminação das águas que 

receberão tais resíduos. Vale ressaltar que muitos dos produtos químicos utilizados na 

indústria possuem efeito cumulativo, podendo levar anos para se perceber seus efeitos. Além 

disso, afetam todo o sistema aquático, os seres vivos que fazem uso dessa água e, em muitos 

casos, aqueles que se alimentam da fauna aquática.  

 

2.3 Tipos de poluição hídrica 

  

 A poluição da água pode ser classificada como pontual ou difusa. As cargas 

poluidoras não pontuais (ou difusas) são geradas em áreas extensas e chegam aos corpos de 

água de forma intermitente, dificultando, assim, sua identificação, medição e controle 

(LIBOS; ROTUNNO FILHO; ZEILHOFER, 2003). As cargas pontuais são aquelas lançadas 

em pontos específicos de um rio.  A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia hidrográfica 

do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, define, claramente, uma fonte pontual, afirmando que 

nelas, 

os poluentes são lançados em pontos específicos nos corpos d’água e de 

forma individualizada, com emissões controladas, sendo possível a 

identificação do padrão de lançamento. Além disso, a composição dos 
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lançamentos, bem como o seu volume ou vazão, raramente sofre variações 

ao longo do tempo. Exemplos de fontes pontuais de poluição são as 

indústrias, barragens de rejeitos, estações de tratamento de esgotos, entre 

outros (AGEVAP, 2014). 

 

 Dentre as formas de poluição que atingem os rios, destacaremos, nesta pesquisa, as 

fontes químicas, térmicas, biológicas e sedimentares.  Cada uma dessas fontes poluidoras 

possui suas características próprias, umas com impactos mais drásticos que as outras, porém 

todas devem ser vistas como risco à qualidade da água. 

 

Poluentes químicos 

 

 A poluição química ocorre através do despejo indevido de substâncias químicas nos 

rios. São, em geral, substâncias tóxicas, de difícil separação e apresentam caráter cumulativo. 

Uma vez lançadas na água, a população pode levar anos para sentir os efeitos por elas 

causadas. Inúmeros compostos químicos, encontrados nos rios e arredores, podem provocar 

graves doenças no cidadão, entre elas o desenvolvimento de câncer, problemas cardíacos, 

respiratórios, neurológicos, alterações no DNA, entres outros. 

 De acordo com Azzolini (2002), a poluição química pode ser verificada no próprio 

local de despejo ou mesmo a longas distância. Ainda em consonância com o autor, alguns 

sinais de que a água está poluída são visíveis, dentre eles estão: mudança na sua coloração, no 

odor, observação do envenenamento de peixes, aves e outros animais, inclusive o homem.  

 Dentre os poluentes químicos podem-se citar os agrotóxicos e fertilizantes químicos 

utilizados na agricultura, além de compostos orgânicos sintéticos e dos metais pesados, muito 

utilizados pelas indústrias. Esses metais, de alta densidade, causam graves problemas ao 

ambiente e à vida humana. Em alguns casos são descartados acidentalmente nos corpos 

d’água, entretanto também são lançados de forma proposital. O despejo de óleo e de petróleo 

também é uma realidade preocupante.  

 

Fertilizantes e eutrofização  

 

 Os fertilizantes agrícolas estão entre os principais causadores da eutrofização. O termo 

"eutrofização" designa o processo de degradação que sofrem os lagos e outros reservatórios 

naturais de água quando excessivamente enriquecidos de nutrientes, principalmente 

nitrogênio e fósforo presentes nos fertilizantes, limitando a atividade biológica. A 

eutrofização também pode ser de ordem natural, entretanto, é mais rara. Esses casos naturais 
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têm como princípio básico a gradativa concentração de matéria orgânica acumulada nos 

ambientes aquáticos. 

 A figura abaixo ilustra um lago que sofreu processo de eutrofização: 

 

 

Figura 4 - Processo de eutrofização  
Fonte: https://pt.slideshare.net/LaraTavares/poluio-dos-ecossistemas-aquticos-1-srie-biologia 

 

 

O excesso de fertilizantes utilizados no solo é carregado, pela chuva, até atingir rios e 

lagos, acelerando o processo de crescimento de algas. Essa reprodução acelerada faz com que 

se forme uma camada verde sobre a superfície, isolando a água do oxigênio do ar e da luz 

solar. Isso causa a morte de peixes, que são consumidos por microrganismos aeróbicos, 

aumentando assim, a quantidade de matéria orgânica, causando a eutrofização. 

 

Compostos orgânicos sintéticos 

 

Os compostos orgânicos podem ser de origem natural ou sintético. São chamados de 

naturais todos aqueles que são sintetizados por seres vivos, já os sintéticos são produzidos 

pelo homem. Os compostos orgânicos sintéticos são muito utilizados no dia a dia, como por 

exemplo os plásticos, inseticidas, tintas, detergentes, solventes, remédios e aditivos 
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alimentares. Estima-se que, atualmente existam cerca de 18 milhões de compostos 

sintetizados artificialmente.  

Embora sejam importantes à vida humana, os compostos orgânicos sintetizados em 

laboratórios podem se tornar um problema para o meio ambiente quando descartados de 

maneira indevida. A poluição hídrica por meio desses compostos acontece de diversas 

formas. O plástico, por exemplo, é utilizado em larga escala, nos mais variados tipos de 

produtos. Sua velocidade de uso e descarte é muito acelerada e possui um tempo de 

decomposição muito grande. Muitas vezes poluem os rios devido ao descarte de embalagens 

contendo resíduos de substâncias tóxicas, além de subprodutos oriundos da indústria 

produtora desse material. 

Outro dado preocupante quanto à poluição por plástico é o fato de causarem a morte 

de muitos animais por asfixia, ao serem confundidos com alimento. Isso faz esses animais 

ingerirem o plástico e morrerem, já que não é digerido pelos seres vivos. 

Os compostos farmacêuticos, são fundamentais à vida humana, graças ao avanço da 

medicina e a descoberta de novos medicamentos, muitas doenças que outrora levavam à 

óbito, hoje podem ser tratadas e curadas. Entretanto, medicamentos como antibióticos, anti-

inflamatórios, drogas psiquiátricas, analgésicos, hormônios e esteroides, não são 

completamente absorvidos pelo organismo humano, e acabam sendo lançados no rio, por 

meio do esgoto. Os fármacos passam para o esgoto por meio da urina, fezes de humanos e 

animais ou pelo lançamento indevido dessas substâncias no meio ambiente. Segundo 

Pizzolato (2007),  além de causar a poluição hídrica muitos desses compostos alteram o ciclo 

reprodutivo dos animais podendo causar alterações morfológicas e até mesmo genéticas, 

devido o consumo dessas drogas.  

Inúmeros são os compostos orgânicos sintéticos sendo, portanto, impossível lista-los 

aqui, bem como seus efeitos negativos ao ambiente e à vida humana. Contudo, o fato é que os 

problemas tendem a crescer, caso essas substâncias continuem poluindo nossos rios. Diante 

disso, faz-se necessário a criação de mecanismos capazes de equilibrar os benefícios 

ofertados por esses compostos sem comprometer a água doce do mundo. 

 

Metais pesados 

 

Os metais pesados são utilizados em larga escala nas indústrias. Diferem-se dos 

compostos orgânicos pelo fato de não serem biodegradáveis. Isso faz com que se acumulem 

na água, no solo, nas plantas, e assim em toda cadeia alimentar, até atingir os seres humanos.  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4793261Z8
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Os efeitos à saúde humana não são imediatos; eles vão se acumulando nos tecidos do 

indivíduo, interferindo nas funções celulares. O uso de água contaminada com tais metais faz 

com que o indivíduo, com o passar do tempo, apresente sérios problemas de saúde. 

 O mercúrio e o chumbo, por exemplo, são dois metais muito utilizados na indústria. 

O mercúrio é empregado nos garimpos de ouro, além de síntese de substâncias utilizadas na 

preservação de pinturas contra mofo e bolor (C6H5Hg
+1

), na indústria de papel e na indústria 

farmacêutica como antissépticos.  

 O chumbo (Pb), por sua vez, está presente em soldas, na gasolina, em tintas, corantes 

e inúmeros outros compostos. Ao reagir com água, levemente ácida, ele transforma-se em 

Pb
+2 

(Chumbo II) tornando-se altamente tóxico. Ao atingir as vias respiratórias, o chumbo 

chega até os pulmões, corrente sanguínea e cérebro, causando problemas neurológicos, além 

disso, acumula-se nos tecidos que envolvem os órgãos, podendo substituir o cálcio dos ossos. 

 Um terceiro elemento muito comum nas indústrias é o cromo. Ele geralmente é 

utilizado na eletroquímica, contra a corrosão e no curtimento do couro. Contamina 

principalmente as águas subterrâneas. 

 Além dos metais pesados, os compostos orgânicos, lançados nos rios, contribuem 

exponencialmente para a poluição hídrica.  

  

Poluição Térmica 
 

Quando se fala em poluição térmica, faz-se referência ao descarte de água aquecida 

nos rios. Essa água, fora dos padrões térmicos, é lançada por indústrias e pode agir como 

catalisadora nas reações entre a água e os poluentes. É interessante ressaltar que, nesse tipo 

de poluição, a água muitas vezes é limpa, porém acima da temperatura normal do sistema em 

questão. 

As indústrias e usinas de energia retiram água de um rio ou de lagos para resfriar 

caldeiras e máquinas utilizadas na produção. Uma vez que resfria o maquinário, a 

temperatura da água torna-se muito mais alta do que sua temperatura inicial. Após atender as 

necessidades industriais a água é imediatamente devolvida ao reservatório do qual foi 

retirada, contudo ela volta superaquecida. Dizemos que, nesse caso, ocorre a poluição térmica 

de um ambiente aquático.  

O fato é que, o aumento da temperatura aumenta a velocidade da reação entre os 

poluentes presentes na água. Sabe-se que a temperatura é um dos fatores que interferem na 

velocidade de uma reação química. Logo, se um rio recebe água quente, a formação de 
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produtos por meio da reação entre reagentes presentes na água é acelerada. O que se 

questiona, nesse caso, são os produtos formados, pois poderão ser prejudiciais às espécies 

aquáticas, levando à morte. Dessa forma, pode-se afirmar que a água aquecida é capaz de 

potencializar a ação nociva dos poluentes. 

Além disso, pode-se mencionar a quantidade de oxigênio dissolvida na água. A 

solubilidade de um gás em um líquido diminui à medida que o líquido é aquecido. Seguindo 

esse raciocínio é de se concluir que a quantidade de oxigênio dissolvido na água do rio será 

menor quando esta água estiver fora da temperatura natural. Nesse caso, a principal 

consequência é a morte de espécies aquáticas.  

O aquecimento da água também pode levar à perda da biodiversidade por meio da 

migração de peixes para outras áreas. Algumas espécies conseguem se adaptar ao ambiente 

mais aquecido, entretanto para outras isso não é possível, fato que faz com que se desloquem 

da região na qual se encontravam adaptados. 

 

Poluição Biológica 

 

Na poluição biológica, constata-se a presença de microrganismos patogênicos na 

água, causada principalmente pelo lançamento de esgoto in natura nos corpos hídricos.  

Sabe-se que, em muitos lugares do mundo, tanto o esgoto doméstico quanto o 

industrial são lançados diretamente nos rios. Juntamente com esse esgoto não tratado uma 

elevada carga de microrganismos acaba se alojando na água. A poluição biológica também 

pode ocorrer de forma indireta, através do solo contaminado e posterior infiltração do 

contaminante no subsolo e lençol freático.  

Segundo Pereira (2004), uma vez infectada pelo esgoto, a água pode conter bactérias, 

vírus, protozoários e vermes causadores de doenças que podem levar a óbito. O autor aponta 

alguns microrganismos e as respectivas patologias que podem causar no indivíduo: 

a) bactérias: provocam infecções intestinais epidérmicas e endêmicas (febre 

tifóide, cólera, shigelose, salmonelose, leptospirose);  

b) vírus: provocam hepatites e infecções nos olhos;  

c) protozoários: responsáveis pelas amebiases e giardíases;  

d) vermes: esquistossomose e outras infestações (PEREIRA, 2004, p 2). 

 

A fervura da água é um método simples para eliminar a ação desses micro-

organismos, porém, ainda assim, muitas pessoas no mundo morrem devido à poluição 

biológica.  
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Poluição sedimentar  

 

A poluição sedimentar é explicada pelo acúmulo de partículas em suspensão na água; 

tais sedimentos podem ser definidos, de acordo com Pereira e Gomes (2013) como 

fragmentos de rochas e de solo desagregados pelo processo de intemperismo e erosão. Além 

das partículas minerais, os produtos químicos insolúveis, orgânicos ou inorgânicos também 

são considerados sedimentos.  

Para Poleto e Charlesworth (2010), nas áreas urbanas parte dessa poluição tem origem 

no escoamento superficial que traz uma grande quantidade de sedimentos gerados pelas 

atividades industriais e influenciado pelo uso e pelo tipo do solo, além das atividades 

humanas exercidas em uma bacia hidrográfica. 

De acordo com Poleto e Martinez (2011) as principais fontes de sedimentos urbanos 

são: materiais recorrentes da superfície de estradas e da sua manutenção, veículos 

automotores, lavagens de áreas adjacentes (permeáveis e impermeáveis), áreas de construção 

civil, atividades industriais e comerciais, resíduos sólidos, resíduos da vegetação, esgoto, 

solos junto à estruturas de micro drenagens, telhados e deposição atmosférica. 

Pereira e Gomes (2013) apontam duas maneiras de poluição por meio de sedimentos: 

o bloqueio da luz solar e a adsorção de poluentes.  De fato, os sedimentos presentes na 

superfície impedem a entrada de luz solar no rio, interferindo na fotossíntese das plantas 

aquáticas e diminuindo a capacidade dos animais aquáticos de ver e encontrar alimento. 

Tem-se ainda, que os sedimentos carreiam poluentes químicos e biológicos nele 

adsorvidos. Durante o processo de escoamento desses sedimentos pela calha fluvial ocorre o 

transporte de inúmeros poluentes resultantes das atividades locais ou de áreas mais afastadas. 

Assim, os sedimentos urbanos, presentes no ambiente aquático, podem ser derivados de 

fontes naturais e antropogênicas. 

A partir dessa visão integrada sobre a contaminação de uma bacia hidrográfica, 

percebe-se a gravidade de cada tipo de poluição e observa-se a necessidade da preservação 

hídrica. A conscientização socioambiental está prevista na Constituição de 1988 e, por meio 

dela, a Educação Ambiental tornou-se uma exigência a ser garantida pelos governos federais, 

estaduais e municipais.  

 

 



43 

 

3 CONTEXTUALIZANDO O ENSINO DE QUÍMICA 

 

Ao abordar o ensino de química, observa-se que, muitas vezes, ele aparece com traços 

modernos. Entretanto, deve-se ter cautela para que isso não seja apenas uma forma de 

mascarar sua essência tradicional. É indispensável que por trás de qualquer texto exista um 

contexto, que deve ser compreendido por meio de situações-problemas, nas quais o aluno seja 

participante ativo do processo e conhecedor da realidade.   

Embora a existência de leis seja necessária, é fundamental que elas se efetivem na 

prática. No caso da Educação Ambiental, acredita-se que a escola é um ambiente propício 

para a conscientização do indivíduo. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) advertem 

para a importância da abordagem do tema meio ambiente. Segundo os PCN (1998), 

A principal função do trabalho com o tema Meio Ambiente é contribuir para 

a formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e atuar na realidade 

socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o bem-estar de 

cada um e da sociedade, local e global. Para isso é necessário que, mais do 

que informações e conceitos, a escola se proponha a trabalhar com atitudes, 

com formação de valores, com o ensino e aprendizagem de procedimentos. 

E esse é um grande desafio para a educação (PCN, 1998, p 187). 

 

De fato, um dos objetivos da instituição escolar é a formação de cidadãos críticos e 

conhecedores da realidade. Logo, a ruptura com o ensino tradicional, pautado na repetição, é 

imprescindível. No mundo atual, não há mais espaço para o ensino mecânico que se viu 

outrora. 

 Cabe salientar que, nessa dissertação, não pretende-se abolir o ensino tradicional, uma 

vez que algumas de suas características são fundamentais no processe ensino aprendizagem. 

Dentre eles é possível citar o aspecto teórico do ensino, que deve estar em constante diálogo 

com a prática, sobretudo nas aulas de química. 

 

3.1 Importância da contextualização e integração no ensino de química 

 

Durante o processo histórico desencadeado a partir da Revolução Industrial, a lógica 

do mundo da produção acabou por exigir um profissional mais qualificado e mais 

especializado, contribuindo, assim, para a subdivisão do conhecimento que passou, portanto, 

a se fragmentar em partes. Cada profissional, na busca da especialização, acabou perdendo a 

noção do todo e o saber amplo cedeu lugar à subdivisão, à fragmentação.  

Essa visão de hiperespecialização também está presente nas escolas e limita o 

aprimoramento do saber. Morin (2005), questiona essa hiperespecialização e fragmentação 
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das realidades, saberes e práticas. Surgem, então, discussões em busca de novos paradigmas, 

que melhor respondam às exigências da contemporaneidade, em busca de um ensino que 

valorize o saber integral em detrimento das partes, da fragmentação.   

A concepção de um ensino integrado, que melhor relacione os conhecimentos das 

diversas disciplinas e os aproxime mais da realidade, através de situações do dia a dia do 

educando, está descrita nos PCN para o Ensino Médio, que estão estruturados justamente 

nestes dois eixos norteadores: a interdisciplinaridade e a contextualização. 

Porém, esse ensino interdisciplinar e contextualizado ainda não está presente, de fato, 

no processo educacional. No ensino de Química, é fácil perceber um caráter mecânico, 

fragmentado e desconectado da realidade do aluno. Para Lück (1995), 

Surge como uma demanda cada vez mais clara e evidente entre os 

educadores a necessidade de se promover e superar essa fragmentação, em 

busca de uma visão e ação globalizadora e mais humana. Aliás, essa 

consciência não se restringe apenas ao ensino. Ela se manifesta nas 

múltiplas áreas de atuação humana (LÜCK, 1995, p 10).  

 

Apesar de a química estar intimamente ligada ao homem e seu habitat, a 

contextualização é pouco presente no ensino escolar. Muitas vezes, percebem-se a práticas 

pedagógicas distantes da realidade dos alunos, fazendo com que eles não se identifiquem nem 

vejam significado naquilo que estudam.  

Para Cardoso e Colinvaux (2000) o ensino no qual os conteúdos são ministrados fora 

de um contexto influenciam diretamente no processo de desmotivação do educando. Para o 

autor, a quantidade excessiva de conteúdos, muitas vezes abstratos, ensinados de maneira 

confusa, superficial e desvinculado da realidade são fatores preponderantes para a falta de 

interesse pela química.  Logo, essa realidade contribui para um aprendizado artificial, que não 

se solidifica, tornando-se efêmero e, aos olhos do educando, inútil. 

Percebe-se, portanto, que a química é, quase sempre, ensinada de forma a enfatizar o 

acúmulo de informações que pouco, ou nada, serão utilizadas no dia a dia. O ensino é de 

cunho meramente tradicional, gerando, assim, um nível de dificuldade relativamente grande 

para os alunos. Para Fazenda (2005), 

os currículos organizados pelas disciplinas tradicionais conduzem o aluno 

apenas a um acúmulo de informações que de pouco ou nada valerão na sua 

vida profissional, principalmente porque o desenvolvimento tecnológico 

atual é de ordem tão variada que fica impossível processar-se com a 

velocidade adequada a esperada sistematização que a escola requer 

(FAZENDA, 2005, p 16).  
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É fato que a química, muitas vezes, é rotulada como difícil, criando uma barreira entre 

o aluno e a disciplina. Contudo, uma vez que seja trabalhada a partir de um contexto, é 

possível que o educando mude essa percepção. Ele passa a compreender que esta ciência está 

diretamente ligada à vida e ao seu dia a dia, libertando-se de possíveis estereótipos e 

paradigmas.  

Durante todo processo ensino aprendizagem, torna-se fundamental que o docente 

tenha em mente que há uma grande necessidade de romper com o ensino tradicional, 

desvinculado do cotidiano dos alunos e que não leva a questionar o que aprendem. Para 

Pontes et. al (2008) muitos professores de química demonstram dificuldades em relacionar os 

conteúdos científicos com eventos da vida cotidiana, priorizando a reprodução do 

conhecimento, a cópia e a memorização.  

Desse modo, não há mais espaço para aulas em que fórmulas, nomenclaturas ou 

regras são decoradas sem que se tenha a possibilidade de refletir aquilo que lhe é imposto. 

Esse ensino mecânico nos remeteria à ideia de decodificação e não reflexão. A escola deve, 

portanto, instigar os alunos a pensar, munindo-os com conteúdos direcionados ao contexto 

em que vivem.  

Outra situação muito frequente e que dificulta a contextualização do conteúdo é citada 

por Cruz (2011): o aproveitamento de docentes que não são formados em química.  Para o 

autor, o despreparo desses professores que assumem as aulas de química não sendo sua área 

de formação específica, dificultando exponencialmente a maneira de transmitir o 

conhecimento. De fato, esses educadores possuem maior dificuldade em oferecer um ensino 

contextualizado e integrado, criando barreiras no processo ensino aprendizagem. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) apresentam um 

posicionamento claro e objetivo sobre a necessidade da contextualização como recurso 

facilitador do ensino. De acordo com esse documento, o processo ensino aprendizagem deve 

estar atrelado às vivências diárias do educando, dando-lhe condições de interagir com o meio 

no qual está inserido. De acordo com os PCNEM (1998), 

os objetivos do Ensino Médio em cada área do conhecimento devem 

envolver, de forma combinada, o desenvolvimento de conhecimentos 

práticos, contextualizados, que respondam às necessidades da vida 

contemporânea, e o desenvolvimento de conhecimentos mais amplos e 

abstratos, que correspondam a uma cultura geral e a uma visão de mundo. 

(PCNEM, 1998, p 6) 
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 Esses conhecimentos amplos e complexos podem ser obtidos através de situações que 

fazem parte do cotidiano.  Lutfi (1992, p 16) afirma que é preciso “buscar extrair 

conhecimentos extraordinários do ordinário”, ou seja, destaca a importância de se obter 

conhecimentos complexos partindo daqueles mais simples e comuns. Nesta abordagem, é 

mantida a problematização dos conceitos, além do interesse na compreensão dos fatos e dos 

conteúdos, destacando, assim, sua aplicação no campo social, político, ambiental, entre 

outros. 

Ainda em consonância com Lutfi (1992), a contextualização está muito além da 

simples conexão dos conceitos químicos com problemas sociais. Logo, contextualizar 

significa utilizar os conteúdos químicos como ferramenta de compreensão e modificação do 

meio social por parte do indivíduo. 

A contextualização não deve ser vista meramente como um recurso que se utiliza dos 

acontecimentos do dia a dia para exemplificar e dar significado científico a determinado 

conteúdo. Contextualização sugere problematização, em que uma situação cotidiana leve o 

educando a refletir determinados conceitos e, também, promover discussões no âmbito 

político, social, econômico e ambiental. Para Santos e Mortimer (1999), 

cabe uma diferenciação entre o que entendemos por contextualização do 

ensino e o ensino de ciências relacionado ao cotidiano. Enquanto a 

contextualização aborda a ciência no seu contexto social com as suas inter-

relações econômicas, ambientais, culturais etc, o ensino de ciências do 

cotidiano trata dos conceitos científicos relacionados aos fenômenos do 

cotidiano. No segundo caso, a abordagem continua centrada nos conceitos 

científicos e não necessariamente são explicitadas as relações entre ciência e 

tecnologia, bem como o desenvolvimento de atitudes e valores em relação à 

ciência e suas implicações na sociedade (SANTOS; MORTIMER, 1999, p 

6). 

 

Santos e Mortimer (1999, p 1) destacam que, dentre as muitas funções da 

contextualização no ensino, está sua importância na formação do indivíduo como cidadão, 

argumentando que o ensino de ciências deveria induzir o educando a “vivenciar situações 

que propiciassem o desenvolvimento da capacidade de julgar, avaliar e se posicionar frente às 

questões sociais que envolvam aqueles aspectos” (SANTOS; MORTIMER, 1999, p 1).  

Os autores asseguram, ainda, que “relacionar a ciência às questões sociais é permitir o 

desenvolvimento de atitudes e valores vinculados ao próprio cotidiano do aluno” (1999, p 3). 

Observa-se, portanto, que a contextualização está em um patamar superior daqueles que a 

concebem como simples instrumento facilitador do processo ensino aprendizagem, frisando 

seu caráter social e o exercício da cidadania. 
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Chassot (2001), por sua vez, critica a maneira como a contextualização no ensino vem 

sendo tratada. Para ele, a contextualização perde seu foco a partir do momento em que a 

preocupação do professor é utilizá-la apenas como um recurso para ensinar conceitos e 

termos científicos. Segundo o autor, ao tomar essas proporções, o ensino contextualizado não 

passa de “modismo”.  

O fato é que vivemos em um mundo que exige, cada vez mais, indivíduos críticos, 

reflexivos, autônomos e autênticos na sua tomada de decisões e no exercício de sua 

cidadania. Santos e Schnetzler (1996) afirmam que o ensino de química deve contribuir para 

a formação de cidadãos capazes de tomar decisões, associando o trabalho em sala de aula 

com o contexto no qual estão inseridos. 

 No que tange à escola, deve-se ressaltar que uma de suas principais funções é a 

formação desse cidadão crítico e questionador. Logo, fica a ela destinada a missão de 

promover interações com o meio, alicerçadas em seu contexto e necessárias para a 

compreensão do mundo que o cerca.  

Desse modo, uma vez que se apresenta como agente conhecedor da sociedade e 

argumentador dos fatos, o aluno terá maior capacidade de exercer sua cidadania, tomando 

decisões conscientes. Assim, McConnell (1982) acrescenta que, 

a tomada de decisão pública pelos cidadãos em uma democracia requer: 

uma atitude cuidadosa; habilidades de obtenção e uso de conhecimentos 

relevantes; consciência e compromisso com valores; e a capacidade de 

transformar atitudes, habilidades e valores em ação. Todos esses passos 

podem ser encorajados se uma perspectiva de tomada de decisão for 

incorporada ao processo educacional (McCONNELL, 1982, p 13). 
 

Ao abordar o ensino de ciências, em especial o de Química, deve-se destacar que o 

processo ensino aprendizagem não pode ficar restrito ao campo das ideias e do imaginário. 

Deve abrir lacunas para que os conteúdos trabalhados sejam observados pelos alunos em 

nível macroscópico. 

Nas ciências químicas, a abstração é, de fato, uma constante. No entanto, cabe ao 

educador buscar, dentro do contexto do educando, maneiras de fazê-lo entender que o 

abstrato pode se concretizar em suas ações diárias, ou seja, é necessário mostrar as aplicações 

práticas daquilo que se aprende na teoria. Ainda em conformidade com os PCNEM (1998), 

o aprendizado de Química pelos alunos de Ensino Médio implica que eles 

compreendam as transformações químicas que ocorrem no mundo físico de 

forma abrangente e integrada e assim possam julgar com fundamentos as 

informações advindas da tradição cultural, da mídia e da própria escola e 

tomar decisões autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos 

(PCNEM,1998, p 31). 
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 Dessa maneira, o ensino contextualizado permite ao educando enxergar o mundo além 

das aparências e do senso comum, orientando-se por um conhecimento que possui seus 

pilares na reflexão e no conhecimento científico.  

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) também faz referência à 

contextualização no ensino de Química. Segundo as Diretrizes, torna-se mais necessário 

contextualizar o conteúdo trabalhado que se esgotar o previsto no currículo, pois o ensino 

baseado no contexto é mais relevante ao processo ensino aprendizagem educando. 

Se o conhecimento é tratado de forma desvinculada do contexto e distante de qualquer 

significação, o aluno, provavelmente, atribuirá grande repúdio à disciplina, criando rótulos e 

enxergando-a como algo desnecessário à sua vida. Logo, podemos perceber que a maneira 

como o conteúdo é tratado pode aproximar ou distanciar o aluno da Química. De acordo com 

os PCN (1998), 

os conteúdos escolares devem ser abordados a partir de temas que permitam 

a contextualização do conhecimento. Não se pretende que esses temas sejam 

esgotados, mesmo porque as inter-relações conceituais e factuais podem ser 

muitas e complexas. Esses temas, mais do que fontes desencadeadoras de 

conhecimentos específicos devem ser vistos como instrumentos para uma 

primeira leitura integrada do mundo com as lentes da Química (PCN, 1998, 

p 34).  

 

Essa preocupação por um “texto baseado no contexto”, mostra-se evidenciada não 

somente em documentos oficiais ou teorias da educação. Muitas publicações de artigos, 

defesas de dissertações e teses têm surgido a fim de contemplar essa temática. 

 Para Epoglou (2013), o grau de proximidade e familiaridade que o aluno possui com 

conteúdo poderá ser decisivo no seu sucesso ou fracasso escolar. Segundo a autora, no ensino 

de ciências, os fenômenos naturais devem ser observados e argumentados por professores e 

alunos, e essa observação é fundamental para a construção da cidadania. Epoglou (2013) 

defende que, 

para o entendimento dessas observações diretas é indispensável desenvolver 

uma habilidade intelectual que dê conta de analisá-las utilizando 

conhecimentos capazes de torná-las compreensíveis. Além disso, tal 

entendimento deve possibilitar a elaboração de expectativas futuras que 

possam servir como subsídios para que as pessoas melhor se coloquem no 

mundo (EPOGLOU, 2013, p 44). 
 

Scafi (2010) faz referência à contextualização como um meio de atribuir significado 

ao ensino de Química. O autor também enfatiza a problematização das situações cotidianas, 
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de forma que a aprendizagem de Química auxilie o educando na resolução de problemas do 

dia a dia e não apenas na sala de aula. Scafi (2010) corrobora que, 

devido à sua potencialidade, o tratamento do conhecimento de forma 

contextualizada fulgura aprendizagens significativas mútuas entre o aluno e 

o objeto do conhecimento, suplantando o âmbito conceitual. Tal conceito 

traduz a conexão entre as porções de um todo, o concatenamento de 

pensamentos, a problematização e a interpretação de circunstâncias 

expressivas para os alunos ou sua carreira, de tal modo que os 

conhecimentos químicos assessorem na compreensão e resolução dos 

problemas ou das missões (SCAFI, 2010, p 176). 

 

 Assim, percebe-se que um processo ensino aprendizagem, baseado no contexto do 

educando e na problematização dos conteúdos, torna-se uma eficiente ferramenta de 

preparação do aluno quanto à informação, interação e ação social. 

Vale ressaltar a importância da metodologia utilizada pelo educador, bem como sua 

eficiência no processo ensino aprendizagem. Fumanga (2007, p 52) faz uma metáfora entre 

metodologia e uma caixa de ferramentas. Para o autor, o fundamental, na verdade, “é saber 

utilizar cada ferramenta no momento e na hora adequada”. 

Dewey, conhecido por defender a utilização de metodologias que levam em conta a 

realidade e experiência dos alunos, afirma que, no universo, há um conjunto infinito de 

elementos que se relacionam da maneira mais diversa possível, tudo existe em função dessas 

relações. Para ele, não é possível dissociar experiência e aprendizado. Dewey (1980) 

compreende que, 

Uma árvore pode ser somente um objeto da experiência visual, pode passar 

a ser percebida de outro modo se entre ela e a pessoa se processarem outras 

experiências como a utilidade, aspectos medicinais, econômicos etc. Isso 

fará o indivíduo perceber a árvore de modo diferente. Depois dessa 

experiência, o indivíduo e a árvore são diferentes do que eram antes 

(DEWEY,1980, p 114). 

 

O estudo de Química quase sempre é visto como um fardo para a maioria dos alunos 

de Ensino Médio, que acabam rotulando-a como difícil.  Alguns chegam a afirmar que ela 

não contribui em nada para sua vida. De fato, esta visão dos educandos, infelizmente, não 

está distorcida da realidade. De acordo com Alcará (2005), o sucesso do desenvolvimento dos 

alunos está relacionado à motivação para aprender, buscando novos conhecimentos, com 

entusiasmo e preparo para novos desafios. Contudo, o ensino de química, geralmente, é 

pautado em uma didática tradicional, em que se predomina o mero acúmulo de informações.  

Não é difícil perceber o caráter mecânico que a disciplina possui, já que, quase 

sempre, os professores e os próprios Livros Didáticos – recurso muito utilizado pelos 
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educadores – preocupam-se em fazer com que o aluno decore fórmulas, nomes de compostos 

e reações complexas, sem que compreenda e analise criticamente os conteúdos estudados.  

 A falta de contextualização e a fragmentação do currículo dificulta significativamente 

a aprendizagem de química que, por sua natureza, é bastante abstrata. Essa abstração exige 

que o professor lance mão de recursos que facilitem a aprendizagem e aproxime os conteúdos 

da realidade do educando, tornando-os significativos. 

 Embora existam lacunas no ensino de química, cabe apontar a existência de uma crise 

na ciência em geral. Fourez (2003), cita os alunos, os professores de ciências, os dirigentes da 

economia, os pais e os cidadãos como agentes dominantes desta crise. Em consonância com o 

autor, os jovens não estão preparados para se engajar em estudos científicos e ainda afirma 

que: 

os jovens de hoje parece que não aceitam mais se engajar em um processo 

que se lhes quer impor sem que tenham sido antes convencidos de que esta 

via é interessante para eles ou para a sociedade. Isto vale para todos os 

cursos, mas talvez ainda mais para a abstração científica. Minha geração 

estava pronta a assinar em branco, sem ter certeza de que o desvio pela 

abstração nos forneceria alguma coisa. Muitos jovens de hoje pedem que 

lhes seja mostrado de início a importância – cultural, social, econômica ou 

outra – de fazer este desvio. Mas nós, seus professores, estamos prontos e 

somos capazes de lhes mostrar esta importância? (FOUREZ, 2003, p 110) 

 

  Já aos professores, no ponto de vista de Fourez, são atingidos à medida que lhes falta 

recursos para trabalhar ciência na escola e também pela banalização de sua profissão. Quanto 

aos dirigentes econômicos pode-se dizer que enfrentam uma crise das profissões científicas, 

principalmente pelo fato desta carreira não ser mais tão lucrativa. Os pais de alunos, por sua 

vez, “preocupados com o emprego futuro de seus filhos, concordam fortemente com o ponto 

de vista do mundo econômico, embora uma análise mais apurada, em função dos meios 

sociais, fosse oportuna” (FOUREZ, 2003, p 112). 

Sabendo-se da existência dessa crise na ciência, busca-se, nessa pesquisa, abordar a 

química como forma de compreender e interferir no meio, através da abordagem de questões 

ambientais, tão importantes nos dias atuais. Deve-se criar um diálogo entre química e meio 

ambiente, a fim de desenvolver a consciência socioambiental no educando.  Essa estreita 

ligação é capaz de contribuir positivamente com o processo ensino aprendizagem, , além de 

minimizar a abstração que lhe é inerente.  

 Ao trabalhar Educação Ambiental em suas aulas, o professor consegue explorar uma 

infinidade de conceitos que fazem parte dos conteúdos de química. O diferencial é que, nessa 
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concepção, o educando é capaz de aprender de maneira significativa, sem decorar ou 

decodificar conceitos prontos e descontextualizados. 

 

3.2 Química e recursos hídricos  

 

 O desenvolvimento da consciência socioambiental e da necessidade de se preservarem 

os recursos hídricos é de suma importância no mundo atual. Sabendo que os recursos hídricos 

fazem parte das questões ambientais, é interessante mencionar a inclusão do assunto Meio 

Ambiente no currículo escolar, considerando-o como um tema transversal.  

A Educação Ambiental, no âmbito escolar, deve ser abordada por todas as disciplinas. 

Uma vez que essa pesquisa está centrada na abordagem da química partindo de questões 

hídricas, enfatiza-se como uma dialoga com a outra e como ambas podem facilitar o processo 

ensino aprendizagem, quando trabalhadas em conjunto. 

De acordo com os PCN, a Educação Ambiental busca relacionar a educação escolar 

com a vida do aluno. Ela deve causar mudanças internas no educando, a fim de compreender 

a realidade socioambiental e mudar suas atitudes no que tange a preservação da natureza. 

Segundo os PCN – Meio ambiente (1998), 

A principal função do trabalho com o tema Meio Ambiente é contribuir para 

a formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e atuar na realidade 

socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o bem-estar de 

cada um e da sociedade, local e global. Para isso é necessário que, mais do 

que informações e conceitos, a escola se proponha a trabalhar com atitudes, 

com formação de valores, com o ensino e aprendizagem de procedimentos. 

E esse é um grande desafio para a educação. (PCN –  Meio  Ambiente, 

1998, p 187). 

 

 Um dos desafios enfrentados pela escola é a necessidade de se trabalhar de modo a 

promover mudanças internas no aluno. O fato é que transformação de atitude não é algo fácil 

de se alcançar, pois o educando traz consigo uma bagagem cultural marcante, com costumes 

e práticas definidas. 

 É importante ressaltar que a Educação Ambiental não se restringe à escola. Entretanto, 

no decorrer dessa dissertação, ela será abordada apenas na esfera escolar. Jacobi (2003, p 

198) afirma que, 

a escola pode transformar-se no espaço em que o aluno terá condições de 

analisar a natureza em um contexto entrelaçado de práticas sociais, parte 

componente de uma realidade mais complexa e multifacetada. O mais 

desafiador é evitar cair na simplificação de que a educação ambiental poderá 

superar uma relação pouco harmoniosa entre os indivíduos e o meio 

ambiente mediante práticas localizadas e pontuais, muitas vezes distantes da 

realidade social de cada aluno (JACOBI, 2003, p 198). 
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 Em consonância com o autor, percebe-se a necessidade de uma educação baseada na 

realidade do educando. Além disso, o ensino não pode ser simplificado, almejando apenas 

uma relação harmônica entre o aluno e o meio ambiente. Faz-se necessário ir além, criar 

situações abrangentes, buscando soluções e alternativas para os problemas ambientais. 

Diante desse contexto, a presente dissertação propõe a integração de temas que são 

trabalhados de forma superficial nas aulas de Química, a partir da realidade ambiental. Tendo 

como ponto de partida os recursos hídricos, mais especificamente a temática bacia 

hidrográfica, é possível contextualizar o ensino permitindo uma aprendizagem mais 

significativa e prazerosa.  

Os Temas Geradores baseiam-se na metodologia freiriana, que incentiva um constante 

diálogo entre os atores envolvidos no ensino, respeitando as diferenças entre os indivíduos e 

valorizando a bagagem cultural que lhes é inerente. Nessa proposta, Paulo Freire entende que 

o conhecimento não pode fechar-se na relação fragmentada entre sujeito e objeto. Ao invés 

disso faz-se necessário a troca de experiências de acordo com a visão de mundo que o aluno 

possui, com o intuito de aprimorar seus conhecimentos. Para Freire (1993) 

Enquanto na concepção ‘bancária’(...) o educador vai ‘enchendo’ os 

educandos de falso saber, que são os conteúdos impostos, na prática 

problematizadora, vão os educandos desenvolvendo o seu poder de captação 

e de compreensão do mundo que lhes aparece, em suas relações com eles 

não mais como uma realidade estática, mas como uma realidade em 

transformação, em processo (FREIRE, 1993, p. 71) 

 

Segundo Conrado e Quadros (2014), considerar o Tema Gerador como metodologia é 

uma maneira de proporcionar uma educação escolar articulada com aqueles que a vivenciam, 

levando a pensar em uma escola que não se separa do mundo e nem da realidade. Nesse 

contexto, Freire afirma que, 

É importante reenfatizar que o tema gerador não se encontra nos homens 

isolados da realidade, nem tampouco na realidade separada dos homens. Só 

pode ser compreendido nas relações homens – mundo. Investigar o tema 

gerador é investigar, repitamos, o pensar dos homens referido à realidade, é 

investigar seus atuar sobre a realidade, que é a sua práxis. Quanto mais 

assumam os homens uma postura ativa na investigação de sua temática, 

tanto mais aprofundam a sua tomada de consciência em torno da realidade e, 

explicitando sua temática significativa, se apropriam dela. (FREIRE, 1993, 

p. 136) 

 

O fato é que, por trás da contaminação de uma bacia, esconde-se um rico universo 

químico que pode ser utilizado como fonte de aprendizagem para o educando. Nesse sentido, 

a temática bacias hidrográficas pode ser entendida como tema gerador à medida que insere 
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um tema capaz de contextualizar o processo ensino aprendizagem possibilitando assim, a 

troca de experiências entre os indivíduos e a construção de um conhecimento sólido. 

Vale lembrar que, antes de se fazer uma abordagem de conteúdos químicos 

relacionando-os com BH, é importante que se faça uma exposição teórica, a fim de mostrar 

para o aluno o que de fato constitui uma bacia. Apontar a importância do relevo para uma 

BH, por exemplo, criando elos com a geografia; mostrar que, como cidadãos, é fundamental 

que preservemos os recursos hídricos, são práticas imprescindíveis antes de se começarem o 

estudo dos conteúdos químicos. 

Uma BH pode funcionar como um laboratório químico, no qual o aluno deve refletir 

sobre os mais variados fenômenos que nela acontecem. As características físico-químicas da 

água, os tipos de poluição, as diferentes reações e processos bioquímicos nela presentes são 

alguns, dentre os muitos conteúdos que podem ser explorados a partir de uma bacia, que 

passa a ser vista como agente contextualizador no ensino de química.  

Ao trabalhar “misturas”, o professor pode apenas diferenciar mistura homogênea e 

heterogênea, conceituando a homogênea como aquela que possui apenas uma fase e a 

heterogênea como o tipo de mistura que forma duas ou mais fases. Esse é um tipo de ensino 

muito comum, que pouco agrega à vida do aluno. Por outro lado, esse conteúdo pode ser 

abordado a partir do derramamento de óleo em uma BH, por exemplo.  

O educador dinâmico e comprometido com a realidade ambiental deve mostrar ao 

aluno o que acontece quando ocorre vazamento de óleo em uma BH, buscando exemplos que 

vão do micro ao macro. Deve mostrar como o óleo de cozinha interfere em uma bacia, bem 

como as consequências de um acidente em que uma grande quantidade de óleo é derramada 

em uma BH. A partir daí o aluno consegue compreender melhor o que é uma “fase” quando 

se fala em mistura, bem como o que é uma mistura, de fato. Além disso, o professor deve 

fazer outras abordagens como a poluição hídrica por óleo de cozinha, levando o educando a 

refletir como pequenas atitudes tomadas no dia a dia podem contribuir para a preservação do 

ambiente. A partir do conhecimento da realidade, o educando fica mais suscetível a mudar 

suas atitudes, a fim de preservar os recursos hídricos. 

A abordagem de pH, no Ensino Médio, pode estar ligada apenas à acidez e basicidade. 

Contudo, pode estar relacionada à ideia de acidificação da água, morte de espécies aquáticas 

e danos à saúde humana. Tudo isso mostra ao aluno que a química não se limita a fórmulas 

complexas, mas que é uma disciplina que está intimamente ligada a questões do cotidiano e à 

contaminação de uma BH. 
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A questão da chuva ácida quase sempre é entendida como uma chuva que possui 

alteração no pH e, por isso, destrói plantações e monumentos. O aluno acaba sendo privado 

de compreender as causas que levam à chuva ácida. Em sua maioria, não conhecem o ciclo 

do enxofre, responsável pela acidificação da chuva. Assim, nota-se que esse é um assunto que 

envolve várias disciplinas, porém é abordado de forma superficial.  

Solubilidade pode ser apenas “solubilidade”. Entretanto, pode ir além, apontando 

diminuição de oxigênio na água quando ela recebe água aquecida, geralmente lançada nos 

rios por indústrias. A diminuição do oxigênio pode ser apontada como a causa da morte dos 

peixes. Os PCN+ (2007, p 101) deixam claro que o significado de concentração de soluções 

deve ser entendido independentemente das unidades utilizadas, sendo desnecessária, desta 

forma, a memorização de fórmulas matemáticas. Além disso, a poluição térmica pode ser 

mencionada como um dos fatores que aumentam a velocidade das reações que ocorrem no 

interior do rio. Dessa forma, pode-se perceber que, por meio da poluição térmica de uma BH, 

é possível abordar conteúdos como reações químicas, solubilidade.  

A poluição biológica, por sua vez, pode ser controlada pela adição de NaClO 

(hipoclorito de sódio) ou Ca(OH)2 (hidróxido de cálcio), duas substâncias químicas que, se 

lidas por um aluno fora de um determinado contexto, serão apenas mais duas fórmulas 

insignificantes.  Além disso, a poluição biológica de uma bacia pode ser apontada como a 

causa da morte de muitas pessoas, devido à presença de microrganismos patogênicos. Outra 

questão que pode ser exposta para o aluno é que a simples fervura da água pode matar esses 

microrganismos. Logo, percebe-se que, a partir da poluição biológica, é possível tratar de 

assuntos relacionados à química e também à biologia e saúde.  

Ao ensinar tabela periódica, o professor pode apenas mostrar onde se encontram os 

metais ou pode optar por mencioná-los, mostrando o que acontece quando determinados 

metais são lançados nos rios, os prejuízos para o meio ambiente e para a vida humana. Assim, 

o mercúrio, por exemplo, deixa de ser apenas mais um metal na tabela, atribuindo-se a ele 

significado para a vida. 

Os exemplos acima são uma mínima parte da incontável riqueza de conteúdos que 

podem ser trabalhados na disciplina química, tendo a temática bacias hidrográficas como 

tema gerador para as aulas. Observa-se, ainda, que a visão sistêmica de uma bacia não se 

restringe à química e meio ambiente, apenas. A partir dessa sistematização, é possível 

interligar várias áreas do conhecimento, colaborando, assim, para um processo ensino 

aprendizagem interdisciplinar, contextualizado e significativo. 
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Logo, por meio de uma visão integrada de determinada bacia – levando em 

consideração seu relevo, diversas fontes de poluição, poluentes, causas e consequências da 

ação antrópica – existem inúmeras possibilidades de integração do tema-chave com outras 

áreas do conhecimento. Ao ensinar Química, partindo de bacias hidrográficas, o professor 

tem a oportunidade de criar vínculos com assuntos relacionados à biologia, geografia, saúde, 

cidadania, matemática. Nesse sentido, a intervenção pedagógica aqui proposta busca essa 

máxima utilização do tema bacia hidrográfica, relacionando-o com outros temas relevantes 

para a vida do aluno.  

Dessa forma, além de cumprir uma prática prevista nos PCN, o trabalho com meio 

ambiente/recursos hídricos/bacias hidrográficas é uma forma de contextualizar o ensino, uma 

vez que a maioria dos conteúdos químicos partem de fenômenos da natureza.  

É fato que, se o conteúdo for tratado como parte do cotidiano, os alunos conseguirão 

atribuir  significado àquilo que lhes é exposto, utilizando o conhecimento adquirido para 

argumentar e questionar situações diárias que outrora, provavelmente, aceitariam de forma 

passiva. Por isso, o professor não deve estar preocupado apenas em esgotar, ao final do ano, o 

currículo mínimo de sua disciplina, mas sim propiciar condições para que o estudante 

desenvolva habilidades cognitivas, compreenda a essência da química e desenvolva a 

consciência socioambiental. 

A partir do estudo sistêmico sobre a contaminação das águas de uma bacia, nas aulas 

de química, o professor deve incentivar seus alunos a pensarem sobre as causas e 

consequências da poluição hídrica de forma crítica e consciente. Quanto aos recursos 

hídricos, é preciso desfazer a falsa crença de que a água é um bem infinito. Cabe, portanto, ao 

educador, instigar o educando a perceber que o homem é o maior causador da poluição 

hídrica e que sua ação inconsciente pode levar ao comprometimento da água doce.  

Percebe-se, pois, que o educador é fundamental para um bom desempenho no 

processo de ensino aprendizagem de química, pautado no meio ambiente. Para Jacobi (2003, 

p 193), o educador tem a função de mediador na construção de referenciais ambientais e deve 

saber usá-los como instrumentos para o desenvolvimento de uma prática social centrada no 

conceito da natureza. Ainda em consonância com o autor, o professor tem um papel 

fundamental, a fim de incentivar uma educação comprometida com o desenvolvimento 

sustentável (JACOBI, 2003). 

 Vaitsman (2006) também defende a importância da abordagem de questões 

ambientais pelo professor de química. Segundo o autor, 
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Aproveitar situação de impactos ambientais visando o processo ensino 

aprendizagem dinâmico, interdisciplinar e contextualizado pode ser um 

modo de o professor despertar nos alunos a consciência da importância da 

química (e também de estudos regionais – adendos nossos) e levá-los a 

construir conceitos significativos para a melhoria de sua qualidade de vida, 

independente da situação socioeconômica (VAITSMAN; VAITSMAN, 

2006, p 15). 

 

 Diante do exposto, observa-se a necessidade de conscientização do próprio professor a 

respeito da importância de se abordar efetivamente as questões ambientais, a fim de 

desenvolver a consciência socioambiental do aluno, além de promover um ensino 

significativo da disciplina química. Nesse sentido, surge a necessidade de se buscarem 

recursos que facilitem o ensino da disciplina, muitas vezes odiada pelos alunos devido à falta 

de conexão com suas vidas.  

A próxima seção desta pesquisa destina-se ao estudo da utilização de maquetes como 

recurso pedagógico a ser utilizado nas aulas de química. Por meio desse recurso, simples e 

pouco explorado pelo educador, o educando pode compreender e visualizar a composição e 

contaminação de uma bacia, criando elos com diferentes conteúdos estudados em química.  

 

3.3 Uso de maquetes no ensino de química  

 

 A utilização e construção de maquetes em sala de aula mostra-se como um recurso 

simples, barato e de grande funcionalidade no processo ensino aprendizagem. No ensino de 

química, fortemente marcado pela abstração, a maquete possui um grande potencial 

facilitador, uma vez que permite a visualização tridimensional de conceitos e conteúdos 

trabalhados na teoria. 

 O uso de maquetes é uma prática antiga, o que pode parecer um recurso arcaico diante 

de tantas tecnologias disponíveis para o ensino. Entretanto, se for bem planejada e 

empregada, de forma a promover a problematização e criticidade do educando, torna-se um 

eficiente instrumento de ensino.  Em diálogo com Ferreira (2010), o estudo através da 

confecção de maquetes coloca o aluno frente à situação problema proporcionando a 

construção do próprio conhecimento, do trabalho em equipe e racionalização  

 É válido lembrar sobre a necessidade de contextualização do ensino ao se trabalhar 

com maquetes. Segundo Silva e Muniz (2012, p 67), incentivar o aluno a produzir maquetes 

permite uma maior participação no processo de aprendizagem, além de dar oportunidade ao 

educador para perceber o contexto sociocultural em que os estudantes estão inseridos.  
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 Esse recurso pedagógico pode ser utilizado por alunos de diferentes idades e 

realidades distintas. O que irá diferenciar o trabalho desenvolvido será o grau de 

complexidade em cada segmento do ensino. Em consonância com Stefanello (2009), 

A confecção de maquetes em sala de aula é um trabalho que pode ser 

aplicado aos diferentes níveis de ensino, da educação infantil à pós-

graduação, o que difere é a complexidade do espaço que será representado, 

que será dado, por exemplo, pela quantidade de informações. Porém, precisa 

ser orientado pelo professor e exige uma preparação prévia quanto a 

observação do espaço, a proporção e ao tema a ser abordado. Além disso, 

exige organização dos alunos e disponibilidade de material 

(STEFANELLO, 2009, p114 - 115). 

 

 A construção de maquetes, em sala de aula, de acordo com Nacke e Martins, 
possibilita reconhecer, através da representação, a compreensão do espaço 

em que o aluno está inserido; permite integração entre professor x aluno, 

entre prática x teoria; exige conhecimento do que (conteúdo) e como 

(forma) devemos representar; possibilita levantar hipóteses, correlacionar 

fatos, entre tantas alternativas do processo pedagógico (NACKE; 

MARTINS, p 10). 

 

 Uma maquete, quando abordada como recurso didático, pode ser utilizada pelas mais 

variadas disciplinas escolares. Uma vez que nosso tema gerador centra-se na temática BH, 

ilustraremos como a construção de uma maquete que simula uma bacia hidrográfica pode 

facilitar a compreensão de conteúdos relacionados à Química.  

Como proposta de recurso didático a ser utilizado nas aulas de Química, apontam-se, 

portanto, as maquetes. Com elas é possível representar regiões de uma bacia hidrográfica, 

facilitando sua visualização. Para Pitano e Roqué (2015), 

Esse recurso didático é diferente, pois permite visualizar o que, em outras 

ferramentas, não é possível: a terceira dimensão. Ao facilitar a visão de uma 

determinada área, trabalha o conceito de escalas de análise. O aluno enxerga 

o processo, por exemplo, na hidrografia, os cursos d´água no terreno. 

Percebe melhor o espaço geográfico ou os resultados de alguma ação física, 

sendo possível dimensionar melhor todo o processo e ressignificá-lo 

(PITANO; ROQUÉ, 2015, p 276).   
 

A maquete é capaz de facilitar a aprendizagem de Química, por vários motivos, 

incluindo sua característica tridimensional e possibilidade de manipulação e construção desse 

recurso pelo educando.  

Castrogiovanni (2000, p 74) destaca que “a maquete é um modelo tridimensional do 

espaço. Ela funciona como um laboratório geográfico, onde as interações sociais do aluno no 

seu dia a dia são passíveis de serem percebidas quase que na sua totalidade”. De forma 

semelhante, a maquete pode ser vista como um laboratório químico, no qual é possível 
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construir modelos que, em outros momentos, ficavam restritos ao campo da imaginação, 

dificultando assim a compreensão de um determinado assunto. 

Sabe-se que a química é uma ciência caracterizada pela abstração, dificultando a 

visualização daquilo que é abordado na teoria. Uma vez que o aluno constrói a maquete, ele 

constrói também o seu conhecimento com maior facilidade. A ação de manipular e construir 

os diferentes componentes de uma bacia permite que eles compreendam mais facilmente o 

que é uma BH. Além disso, possibilita uma visão sistêmica da poluição hídrica e a integração 

de diferentes disciplinas escolares.  

É imprescindível a existência de uma prática pedagógica aliada a recursos 

motivadores, a fim de despertar a ideia de sustentabilidade no aluno. Além disso, não se pode 

deixar de inserir os conteúdos químicos durante as discussões, já que o trabalho com maquete 

de uma BH tem o objetivo de facilitar o processo ensino aprendizagem de química, 

considerada tão complexa pelos educandos. 

 No caso da projeção de uma BH, o dinamismo ao confeccionar uma maquete permite, 

primeiramente, que o educando compreenda o que é uma bacia hidrográfica a partir da 

visualização da mesma, em escala reduzida. Possibilita, ainda, compreender que uma bacia 

não se limita a um emaranhado de rios. Ele observa a importância do relevo e que este faz 

parte de uma BH. Não obstante, consegue visualizar como o solo está diretamente ligado à 

poluição hídrica. Sob essa ótica, o aluno começa a desenvolver um olhar sistêmico sobre 

bacias e poluição da água, conectando essas informações aos conteúdos trabalhados nas aulas 

de química. 

 A sistematização dos conteúdos ocorre quando eles se sobrepõem, quando conceitos 

de diferentes séries são trabalhados a partir de um mesmo tema gerador, dialogando com 

outras áreas. A concepção da maquete como um todo, abordando uma BH como ecossistema 

completamente entrelaçado, permite ampliar a visão interdisciplinar do aluno, concebendo o 

ensino em sua totalidade e não como algo fragmentado. Da mesma forma, permite a visão 

sistêmica da disciplina, compreendendo que ela não é algo isolado, que deve ser trabalhada 

por si só.  

 De maneira semelhante, a visão sistêmica de uma bacia pode ser alcançada quando se 

percebe a existência da interação entre seus diferentes componentes. Isso ocorre ao passo que 

o educando compreende que a alteração em um dos componentes desse sistema pode 

influenciar no funcionamento do todo. Assim, o indivíduo percebe que uma BH deve ser vista 
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como um conjunto, no qual a relação harmônica entre todos os seus componentes e 

beneficiários deve ser uma constante.   

 Vale destacar que a importância da maquete não se restringe ao momento de sua 

construção. Uma vez confeccionada, ela pode ser utilizada em várias aulas, a fim de abordar 

diferentes conteúdos.  Castrogiovani (2000) chama a atenção para a funcionalidade da 

maquete. Para ele, apenas sua construção não é suficiente para a aprendizagem do aluno, o 

que proporcionará a aprendizagem é o estágio posterior à construção, marcado pela 

problematização e questionamento sobre aquilo que se produziu. 

 Para isso é preciso problematizar, dialogar e deixar que os alunos criem seus próprios 

questionamentos acerca do tema. Entretanto, é de extrema importância que o educador 

trabalhe como mediador para que o educando internalize as informações, reflita, problematize 

e as devolva ao meio de forma diferenciada. Ao confeccionar a maquete de uma BH, o aluno 

deve ser instigado a relembrar aspectos teóricos que foram estudados em aulas anteriores. 

Além disso, deve ser capaz de identificar diferentes conceitos por meio na manipulação e 

posterior observação da maquete.  

 Ao propor a inserção da poluição química de uma BH representada na maquete, por 

exemplo, é interessante criar situações em que o educando perceba a importância da indústria 

e da pecuária para a economia. Entretanto, é fundamental que eles também percebam como 

essas atividades podem ser prejudiciais aos recursos hídricos e responsáveis pela poluição 

química de uma BH. Levantar questões do tipo “como, por que e quando” essas práticas 

degradam uma bacia são fundamentais para que ocorra problematização do assunto. 

 A utilização da maquete que represente uma BH permite ao professor de química 

abordar áreas ligadas à química ambiental, inorgânica, química geral, físico química, 

bioquímica, química orgânica, entre outras.  Além disso, pode-se trabalhar facilmente com 

conteúdos como ácidos e bases, misturas, reações químicas, tabela periódica, separação de 

misturas, densidade, substâncias químicas, soluções, entre outros. Logo, a visão sistêmica de 

uma bacia e a utilização da maquete não se limitam ao período da construção desse recurso, 

mas engloba também o momento posterior da confecção da maquete, em que serão 

explorados os conteúdos abordados.  

 Outra vantagem que se deve atribuir ao uso de maquetes em sala de aula é o fato de 

ela possibilitar a exposição de diferentes pontos de vista, enriquecendo o conhecimento do 

educando. Em diálogo com Peluso e Pagno (2015), as maquetes representam a construção de 

diferentes pontos de vista e olhares sobre si, uma vez que a avaliação da maquete pelas lentes 
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do educando estará repleta de suas vivências diárias e experiências pessoais, construindo o 

conhecimento com alto nível de autonomia e autenticidade. 

 Ao longo dessa dissertação, mencionou-se a construção de maquete referente a bacias 

hidrográficas, uma vez que esse foi o nosso tema gerador. Entretanto, cabe lembrar que 

outros temas geradores, ligados à química, podem ser utilizados. Jesus (2014) abordou em 

sua dissertação a construção de maquetes de estruturas moleculares; já no trabalho de Silva et 

al (2014) a opção dos autores foi construir, junto com os alunos, uma maquete representando 

a transformação de energia eólica em energia elétrica; por outro lado, Kierepka, Stähler e 

Zanon (2007) centralizaram suas pesquisas na construção de maquetes referentes a modelos 

atômicos. Assim, percebe-se que muitos são os temas geradores possíveis de serem 

trabalhados em maquetes durante as aulas de Química. Cabe, portanto, ao educador, escolher 

aquele mais adequado ao conteúdo que se quer trabalhar, adequando-o à realidade e às 

necessidades do aluno. 

Outra característica marcante da maquete é a possibilidade de ser utilizada por alunos 

cegos, já que é uma representação em três dimensões. Ao ter contato com esse material, os 

alunos com deficiência visual, por meio do tato, podem compreender o que é uma bacia 

hidrográfica. Além disso, ela pode representar o meio no qual os educandos em geral estão 

inseridos, contextualizando, de fato, o ensino de química na abordagem dos recursos hídricos. 

Em consonância com Carmo e Sena (2009), 

as maquetes também podem ser utilizadas como meio de aproximar à 

realidade do aluno aos conceitos a serem trabalhados. Para o aluno com 

deficiência visual a utilização de materiais concretos torna-se 

imprescindível, pois é o concreto, o palpável, seu ponto de apoio para as 

abstrações. Ele tem no tato seu sentido mais precioso, pois é através da 

exploração tátil que lhe chega a maior parte das informações. É através dela 

que ele tem a possibilidade de discernir objetos e formar ideias. As mãos, 

dessa forma, têm um papel fundamental, pois são elas que vão suprir, de 

certa maneira, a “deficiência” dos olhos (CARMO; SENA, 2009, p 9). 

 

 Jesus (2014) acrescenta a importância do professor como mediador ao se utilizarem as 

maquetes com alunos cegos durante as aulas de química. Para ele, 

Na escolarização do aluno deficiente visual, é necessário que além das 

representações simbólicas representadas por maquetes, modelos e 

linguagem, o professor se faça figura singular que em parceria com os 

demais alunos videntes possam contribuir para que o conhecimento seja 

edificado (JESUS, 2014, p 28). 

 

 De fato, o uso de maquetes torna-se uma verdadeira ferramenta aliada ao ensino de 

química. Elas permitem a materialização de um conceito ou de uma ideia, facilitando sua 
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assimilação (GILBERT, BOULTER & ELMER, 2000). É uma maneira simples de demostrar 

como um fenômeno acontece, facilitando a visualização e atribuindo significado àquilo que é 

exposto teoricamente. 

 Não se pode deixar de mencionar que, apesar de se tornar um grande aliado do 

processo ensino aprendizagem, a maquete, ou qualquer outro recurso didático, não age por si 

só. Para Silvia e Muniz (2012), a finalidade de um recurso didático, 

não é somente quebrar os paradigmas do ensino tradicional no que se refere 

ao conteudismo, à memorização do conteúdo e ao distanciamento da 

realidade dos alunos ou mesmo, simplesmente substituir o professor, a lousa 

e o livro didático pelo moderno. A questão é bem maior e perpassa a postura 

teórico-metodológica adotada pelo professor que deve ser, acima de tudo, 

um educador formador de cidadãos capazes de problematizar, dialogar, 

desconstruir e reconstruir o conhecimento e dar a este um direcionamento 

seja no espaço próximo ou distante a partir da educação (SILVIA; MUNIZ, 

2012, p 64). 

 

Percebe-se, assim, que é imprescindível a mediação docente, caso contrário o que se 

perceberá será a permanência de um ensino tradicional, com falsos traços modernos e 

permanência de um processo ensino aprendizagem pouco significativo para o educando.  

O trabalho com maquetes não pode ser visto como a solução para os problemas 

relacionados ao ensino de química. Como um bom recurso que é, a maquete deve se tornar 

uma das ferramentas utilizadas pelo docente e não o único. Caso contrário, ela perde seu 

sentido mediante o processo ensino aprendizagem. 

Um determinado recurso, de acordo com Silvia e Muniz (2012, p 65), não tem a 

capacidade de garantir inteiramente a aprendizagem do aluno, mas desperta um interesse 

maior pelas aulas, pois oferece ao educando a oportunidade de trabalhar com elementos que o 

permitam ser protagonista na construção do conhecimento.  

 Assim, acredita-se que a utilização do tema bacias hidrográficas para contextualizar o 

ensino de química, somado à utilização de um bom recurso didático e de uma metodologia 

pautada na integração, em detrimento da fragmentação, pode ser um dos caminhos trilhados 

pelo professor para oferecer um ensino de química efetivo e significativo.  

4 METODOLOGIA 

 

A metodologia foi desenvolvida em cinco etapas: levantamento bibliográfico, 

aplicação de questionários, desenvolvimento de oficinas pedagógicas, reaplicação de 

questionários e análise dos resultados. 
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4.1 Levantamento Bibliográfico     

 

O primeiro passo para a realização da dissertação foi a leitura de livros, artigos, 

dissertações, legislação e documentos de instituições ligadas à temática em questão. O 

objetivo desse levantamento foi conhecer mais sobre o assunto e buscar informações para a 

realização da pesquisa. Foram analisados assuntos relacionados à Bacias Hidrográficas, 

Comitês de Bacia, Poluição de Bacias, Meio Ambiente, Educação Ambiental, ensino de 

Química e utilização de maquetes como recurso didático no processo ensino aprendizagem de 

Química. 

4.2 Aplicação de questionários 

 

Foram aplicados questionários, compostos por 9 questões discursivas e objetivas, para 

15 alunos que cursavam o 2º ano do Ensino Médio em uma escola pública localizada no 

município de Bom Jesus do Itabapoana.  A aplicação do questionário (em anexo) teve a 

finalidade de abordar os conhecimentos que os alunos possuem sobre o tema bacias 

hidrográficas e as consequências da poluição que as atinge. Além disso, foram elaboradas 

perguntas a respeito do ensino aprendizagem de Química, para os alunos expressassem suas 

opiniões sobre a aprendizagem da disciplina. 

A opção por trabalhar com uma turma de 2º ano justifica-se pelo fato de estarem em 

um nível intermediário do Ensino Médio. Esses alunos já tiveram contato com a disciplina 

durante o 1º ano e por isso, já tem uma opinião sobre a mesma. Não obstante, a escolha pela 

temática bacias hidrográficas foi feita levando em consideração o fato de fazer parte da grade 

curricular do 1º ano do Ensino Médio, o que fez acreditar que os alunos já possuíam algum 

conhecimento sobre o assunto. Além disso, ao realizar atividades com educandos dessa série 

temos a possibilidade de desmistificar um pouco a química, mostrando que ela faz parte do 

cotidiano de todo indivíduo.  

Outro questionário foi aplicado após a realização das oficinas, a fim de verificar se 

houve mudança na opinião dos educandos, bem como se a intervenção sugerida auxiliou na 

compreensão de alguns conteúdos de química. 

Logo, é um questionário de caráter quantitativo, uma vez que se avalia a opinião do 

aluno e se compara a quantidade de respostas que sofreram, ou não, alteração da primeira 

para segunda aplicação.  
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4.3 Desenvolvimento de oficinas 
 

  Na sequência, desenvolveram-se oficinas para a turma na qual os questionários foram 

aplicados. Trabalhou-se conteúdos de química relacionados com a contaminação de uma 

bacia hidrográfica ou de um rio isolado. Entretanto, não nos limitamos ao ensino de química. 

Foram propostas atividades a fim de instigar o aluno a perceber que o assunto está interligado 

com outras áreas, como saúde e cidadania, entre outros.  

 Pode-se atribuir às oficinas pedagógicas um importante papel no processo ensino 

aprendizagem. Elas devem ser trabalhadas de modo a incentivar o educando a pensar 

criticamente aquilo que está estudando, unindo teoria e prática a fim de socializar e integrar 

os envolvidos. De acordo com Vieira e Volquind (2002) a oficina pedagógica  

é uma forma de ensinar e aprender, mediante a realização de algo feito 

coletivamente. Salienta-se que oficina é uma modalidade de ação. Toda 

oficina necessita promover a investigação, a ação, a reflexão; combina o 

trabalho individual e a tarefa socializadora; garantir a unidade entre a teoria e 

a prática (VIEIRA E VOLQUIND, 2002, p 11). 

 

  Dessa forma, as atividades realizadas em uma oficina devem ser muito bem 

planejadas, a fim de contextualizar, integrar, criar elos entre teoria e prática e também entre 

diferentes áreas do conhecimento. 

  As oficinas foram realizadas em três dias, totalizando 6 aulas. Elas foram ministradas 

da seguinte forma:  

Primeiro dia: Exposição oral e realização de experimentos. 

  No primeiro dia trabalhou-se a prática em conjunto com a teoria. A aula foi dividida 

em dois momentos, conforme descritos abaixo.  

 1º momento: A teoria. 

  Atividade proposta: Breve explicação sobre o que é uma bacia hidrográfica, 

ressaltando a poluição dos rios, principalmente, pela ação antrópica. Discutiu-se também o 

papel da água como solvente universal. 

 Recursos utilizados: apresentação em Power Point. 

 Duração: aproximadamente 40 minutos. 

 2º momento: A prática. 

 Atividade proposta: Realização de experimentos. 

 Recursos utilizados: os recursos variam de acordo com o experimento proposto. 

 Duração: aproximadamente 1h20 
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 Foram realizados 3 experimentos, contextualizados conforme a realidade da turma. As 

práticas propostas, contemplaram conceitos de química que foram estudos desde o 1º ano, a 

fim de observar se, ao longo dos dois anos de estudo, os educandos conseguiram 

compreender, de fato, a essência de alguns conteúdos abordados.  

 Vale lembrar que os experimentos foram selecionados de modo a permitir a integração 

com questões relacionadas à poluição hídrica. 

 As atividades foram simples e realizadas dentro da própria sala de aula, com objetivo de 

mostrar ao educando como a química se faz presente diariamente em suas vidas e que, muitas 

vezes, eles não percebem. Além disso, durante a parte experimental foi feita uma conexão 

com outras áreas do conhecimento, conforme especificado no quadro 1:  

 

Quadro 1 - Relação entre experimento, conteúdo e área do conhecimento abordada 

  Experimento  Conteúdos abordados Áreas envolvidas 

Chuva ácida Poluição do ar e da água; pH. Química, meio ambiente, 

geografia, biologia, saúde. 

Truque com água Misturas Química, meio ambiente, 

biologia, saúde, cidadania. 

Indicador de pH Acidez e basicidade da água. Química, meio ambiente, 

saúde, cidadania, biologia.  

Fonte: dados da pesquisa  

A atividade experimental possui um papel de grande importância no processo ensino 

aprendizagem de química. Para Guimarães (2009, p 198), no ensino de ciências, a 

experimentação pode ser uma estratégia eficiente para a criação de problemas reais que 

permitam a contextualização e o estímulo de questionamentos de investigação.  

 Dessa forma, os experimentos propostos foram executados de modo a contextualizar 

alguns conteúdos de química. Entretanto, os alunos foram instigados a relacionar a atividade 

experimental, bem como os resultados obtidos, com a teoria que lhes foram apresentadas 

anteriormente.  

 É importante ressaltar, que a utilização de atividades práticas durante as aulas de 

química não dispensa o anteceder teórico. Ainda em consonância com Guimarães (2009), o 

fazer científico não pode ser visto num vazio conceitual, no qual se entrega um roteiro para o 

aluno seguir as instruções e, ao final, chegar no resultado esperado.  

Por esse motivo, optou-se por fazer uma abordagem teórica, antes de partir para a 

parte experimental. Falou-se sobre bacias hidrográficas, poluição de uma bacia, além do 

significado da água como solvente universal. Em seguida, os alunos manipularam os 
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reagentes e realizaram os experimentos, sendo que foram estimulados a relaciona-los com 

situações do cotidiano. 

Os experimentos foram uma maneira de relembrar na prática aquilo que já havia sido 

estudado, na teoria. Lembrando que o objetivo é interligar a química e outras áreas do 

conhecimento, tendo sempre as bacias hidrográficas como referência. 

 

Segundo dia: Construção da maquete.  

Essa etapa foi destinada à construção de uma maquete representando a bacia 

hidrográfica do rio Itabapoana, composta por um rio e pelo relevo ao seu redor. A ideia 

inicial era construir uma bacia hidrográfica fictícia, entretanto em um dos encontros os alunos 

sugeriram que fosse representada a bacia a qual o rio da cidade pertencia. Essa experiência 

foi singular, pois mostrou como o professor também aprende com os alunos. De fato, a 

representação da bacia local permitiria uma melhor contextualização.  

Na bacia, simulou-se a poluição do rio e do solo, por meio de poluentes químicos, 

biológicos, térmicos e sedimentares. Com isso, foi possível demonstrar como é a qualidade 

dessas águas. A maquete é um recurso que pode ser utilizado em sala de aula bem como em 

reuniões de debates sobre a água, em Comitês de Bacias Hidrográficas, entre outros. 

 

A Bacia Hidrográfica do rio Itabapoana 

A Bacia Hidrográfica do Rio Itabapoana abrange os estados do Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e Espírito Santo. Possui uma área de drenagem equivalente a 4.875 Km², incluindo 18 

municípios desses três estados. 

O rio Itabapoana nasce no município mineiro conhecido como Alto Caparaó, 

localizado na serra do Caparaó. No Alto Caparaó ele recebe o nome de rio Preto e só passa a 

receber o nome de Itabapoana após confluência com o rio Verde. É limitado ao norte pela 

bacia do Itapemirim, ao sul pela bacia do Paraíba do Sul, a oeste pelas Serra do Caparaó e 

bacia do rio Doce e a leste pelo Atlântico.  

As principais atividades econômicas predominantes na região são agricultura, com 

ênfase na plantação de café, e a pecuária.  
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Figura 5 - Mapa Bacia Hidrográfica do Itabapoana 

Fonte: http://www.manage.uff.br/Bacia/CidadesBacia.html 

 

Terceiro dia: Discussões sobre as atividades realizadas e reaplicação de questionários.  

 Foi proposta uma roda de discussões com os alunos, a fim de observar a receptividade 

das atividades propostas e os relatos orais dos educandos a respeito das oficinas pedagógicas 

e da construção da maquete.  

Em seguida, os mesmos questionários comentados na etapa II, desta metodologia, 

foram aplicados, com o objetivo de verificar se as atividades desenvolvidas tiveram 

significado para os alunos. 

5 O ENSINO APRENDIZAGEM DE QUÍMICA POR MEIO DE MAQUETE E 

EXPERIMENTOS  

 

 A análise e discussão dos resultados seguem a ordem das etapas mencionadas na 

metodologia. Dessa forma, se estrutura da seguinte maneira: 
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1. Análise dos questionários aplicados antes da realização das oficinas; 

2. Análise da receptividade das oficinas pelos alunos por meio de observação, bem 

como os pontos positivos e negativos; 

3. Análise dos questionários aplicados após a realização das oficinas propostas. 

 

Perfil da turma e da escola: 

 Esta pesquisa, como visto anteriormente, foi desenvolvida em uma turma do 2º ano do 

ensino médio do Colégio Estadual Governador Padre Melo. Composta por 15 alunos, com 

faixa etária entre 17 e 19 anos. Estudam no turno da tarde e a maioria trabalha durante a 

manhã. Embora tenham pouco tempo para estudar, devido às atividades que realizam, 

constatou-se comprometimento na execução das atividades escolares. 

No que tange às atividades propostas para a realização das oficinas, percebeu-se 

interesse e seriedade por parte dos educandos. São questionadores e demonstraram interesse 

pelos assuntos abordados, havendo interação durante a realização das atividades. 

Considerando-se os questionários por eles respondidos, observou-se que, em geral, 

possuem bastante dificuldades na escrita, bem como elaboração de respostas. 

A escola, por sua vez, fica localizada na região central do município de Bom Jesus do 

Itabapoana (RJ), não possui turmas multisseriadas e não oferece ensino em horário integral, 

funcionando assim, em três turnos. 

 

5.1 Análise dos questionários aplicados antes da realização das oficinas 

 

Abaixo, encontram-se os questionamentos feitos e os aspectos mais relevantes das 

respostas obtidas. Para preservar a identidade dos alunos, utilizaram-se letras para diferenciá-

los. 

  

Dentre os quinze alunos que participaram dessa pesquisa, sete afirmaram gostar da 

disciplina. Entretanto, ao analisarmos o motivo pelo qual se identificam com a química, foi 

possível perceber que eles, em sua maioria, não conseguiram expressar claramente o que os 

faz gostar. As respostas foram vagas e pouco fundamentadas.  A resposta do aluno C, por 

exemplo, ilustra essa realidade: “Eu gosto de matéria que contém números.” 

Questão 1:  Você gosta de estudar química? Por que? 
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Percebe-se, no caso acima, que o aluno limita a disciplina ao trabalho com números, 

apenas. Essa realidade é bastante comum entre os discentes e pode refletir um ensino 

descontextualizado, que prioriza o trabalho com números e fórmulas.  

 Por outro lado, 8 estudantes afirmaram não gostar, e os motivos por eles apontados 

são muito parecidos: “é muito complexa, muito parada, não entendo nada, não tem animação 

e não desperta o interesse”. Aqui, fica nítida a necessidade de uma mudança no processo 

ensino aprendizagem de química. A contextualização dos conteúdos pode ser vista como uma 

das formas de reduzir a aridez e complexidade da disciplina, tornando-a mais atraente para os 

educandos. 

 

Questão 2:  Destacar o que gosta e o que não gosta nas aulas de química. 

 

No quadro abaixo foram transcritas as respostas dos alunos:   

Quadro 2 - Atividades que os alunos gostam ou não de realizar 
                    (Continua) 

ALUNO O QUE GOSTA? O QUE NÃO GOSTA? 

A “Ir ao laboratório.” “Ficar dentro de sala.” 

B 
“Quando fala sobre misturas e essas 

coisas são bem legais.” 

“As equações são bem complicadas.” 

C 
“Gosto da explicação, de como fazer 

conta.” 

“Quantidade de dever passada.” 

D “Os cálculos” “A tabela periódica” 

E “Gosto de aulas no laboratório.” “Não gosto das fórmulas.” 

F - “Não gosto da matéria.” 

G 
 

- 

“Não gosto de nada em química, a que 

eu menos gosto é química.” 

H “dos deveres” “das provas.” 

I 
“Gosto de ver as transformações 

químicas.” 

“Não gosto das contas.” 

J “As reações químicas.” “as contas.” 
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K 

 

- 

“Eu não gosto do professor ou da 

maneira que ele faz o trabalho dele, 

para mim ele não explica direito.” 

L “experimentos.” “fórmulas” 

M “não gosto de nada.” - 

N - - 

O - - 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Diante do exposto pelos alunos, observa-se que se trata de uma turma bastante 

heterogênea. O que agrada a alguns é motivo de insatisfação para outros. Os alunos “C” e 

“D”, por exemplo, gostam de cálculos, ao passo que os alunos “I” e “J” apontam os cálculos 

como algo que não gostam. Do mesmo modo, o aluno “H” diz gostar dos “deveres”, enquanto 

o aluno “C” não. 

Observa-se, ainda, incoerências em determinada resposta. Analisando o aluno “H”, 

em específico, surge a seguinte dúvida: se tal aluno gosta das atividades, como pode não 

gostar das provas? Sugere-se, nesse caso, duas hipóteses: ou o professor elabora suas provas 

de forma que não condiz com aquilo que é ensinado em sala de aula, ou o estudante não teve 

maturidade para refletir acerca de suas respostas. 

Outro fator que chama a atenção é o repúdio que os alunos “F”, “G” e “M” possuem 

pela disciplina. Eles não conseguem ver nada que os atraem ao estudar química. Esse é um 

dado preocupante, pois se excluirmos os alunos “N” e “O”, que não opinaram, chega-se à 

conclusão de que 25% dos educandos dessa sala de aula nunca conseguiram ver nada de 

interessante e/ou importante na disciplina. 

Os gráficos 1 e 2, ilustram aquilo que os alunos gostam ou não nas aulas de química: 
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Gráfico 1 - Atividades que os alunos gostam de realizar  

Fonte: dados da pesquisa      

 

 

Gráfico 2 - Atividades que os alunos não gostam  

Fonte: dados da pesquisa 

 

Assim, nota-se que quase metade da turma não tem menos afinidade com a disciplina 

(40%), considerando que 05 não responderam a questão e 1 respondeu que não gosta de nada. 

Por sua vez, é notório o efeito positivo que as aulas práticas de química promovem nos 

alunos.  

Na questão 3, foi feita uma abordagem de uma série de perguntas relacionadas à 

percepção do aluno.  Seguem a seguir: 
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Questão 3.1: Os conceitos e conteúdos estudados nas aulas de química são utilizados no seu 

dia a dia? Dê um exemplo. 

 

Nesta, 8 alunos disseram que utilizam e os outros 7 responderam que o que é estudado 

na escola, durante as aulas de química, não serve para nada.  

 Tem-se aqui duas realidades distintas: por um lado observou-se que a maior parte da 

turma diz utilizar os conceitos em seu dia a dia, porém não conseguem dar exemplos 

concretos desse uso.  Entretanto, uma determinada resposta deve ser destacada. Um aluno diz 

que os conteúdos podem ser “utilizados na agropecuária”. Entende-se, portanto, que ao 

menos 1 aluno soube relacionar a química com a realidade existente fora dos livros. 

 Por outro lado, nota-se a provável dificuldade encontrada pelo professor na 

contextualização dos conteúdos. Dois fatos levam a acreditar nisso: primeiro, a maioria que 

afirma que é possível utilizá-los no cotidiano não sabem como isso pode ser feito e, segundo, 

quase a metade dos alunos afirmaram que aquilo que estudam não é aplicado fora da escola. 

 

Questão 3.2: Existe alguma ligação entre a química e as outras disciplinas estudadas na 

escola? 

 

 Para surpresa, nada menos que 12 alunos afirmaram existir ligação com outras 

disciplinas. Porém, a maioria só conseguiu relacionar química com matemática. Acredita-se 

que essa relação é feita devido ao fato de ambas utilizarem números. Percebe-se que, quase 

sempre, a disciplina é vista como um emaranhado de cálculos, fórmulas e expressões. A 

essência da química como “ciência da vida” não é percebida, infelizmente. Desses 12 alunos, 

1 conseguiu relacionar química com meio ambiente e 2 fizeram uma ligação entre química e 

biologia. 

 

Questão 3.3: As aulas de química poderiam ser diferentes? De que forma? 

 

Todos os 15 alunos responderam que gostariam que fossem diferentes. Destes, 10 

gostariam que fossem realizados experimentos durante as aulas. Eles afirmaram que as aulas 

são de cunho meramente teórico. Observa-se, claramente, a importância da prática em 

conjunto com a teoria, pois uma vez que é possível visualizar aquilo que é falado na teoria, o 

educando consegue compreender, de fato, a essência daquilo que está sendo ensinado. Ou 
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seja, o experimento permite a visualização de um fenômeno químico, tornado o processo 

ensino aprendizagem significativo.  

 Dos outros 5 estudantes, 2 não souberam responder o que poderia ser diferente e 3 

afirmaram que as aulas poderiam ser mais animadas e atraentes. 

As questões 3.1, 3.2 e 3.3 foram de suma importância para a constatação de que os 

alunos dessa turma não conseguiram perceber a essência da química, tampouco sua presença 

constante no dia a dia. Por meio de suas respostas, é possível perceber que, nessa turma, 

acontece algo que já foi mencionado ao longo desse texto: o ensino de química é desprovido 

de contextualização. A base do ensino é a teoria desvinculada de ligação com o cotidiano. 

Além disso, os estudantes, em sua maioria, não conseguem perceber que a química não está 

restrita a números e fórmulas. 

 

Questão 4: Quais materiais e recursos didáticos são utilizados nas aulas de química? 

 

 É importante relatar que, antes dos estudantes responderem essa questão, foi 

necessário explicar o que são materiais e recursos didáticos. O gráfico abaixo ilustra os 

recursos e materiais relatados pelos alunos: 

 

 

Gráfico 3 - Recursos didáticos utilizados nas aulas de química 

 Fonte: dados da pesquisa 

 

 De acordo com o gráfico, o recurso mais utilizado é a realização de experimento. 

Contudo, mais uma vez percebe-se uma incoerência se essa resposta for comparada à questão 

3.3.  
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 Anteriormente, observou-se que os estudantes mencionavam a ausência ou pouca 

realização de atividades práticas e que gostariam que fossem realizadas com mais frequência. 

Contudo, observa-se no gráfico acima a predominância de atividades experimentais nas aulas.  

 Essas incoerências acabam dificultando as análises. Entretanto, podem ser vistas por 

outro ângulo: os alunos têm grande dificuldade de pensar antes de elaborar uma resposta. 

Eles não conseguiram manter uma mesma opinião em questões que estão interligadas. Daí 

destacamos, novamente, a necessidade de trabalhar a consciência crítica do educando, a fim 

de que consigam refletir tanto sobre as questões escolares quanto as situações vividas fora da 

escola. 

 

Questão 5: O tema meio ambiente é abordado nas aulas de química? 

 

A partir da questão 5, a temática meio ambiente é inserida nos questionamentos. Logo 

de início, observou-se que, segundo a maioria dos alunos, assuntos relacionados ao meio 

ambiente não fazem parte das aulas de química. 

 

 

Gráfico 4 - Abordagem do tema Meio Ambiente durante as aulas de química  

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Percebe-se, portanto, que mesmo diante de tantos problemas ambientais, infelizmente 

o assunto ainda não é abordado por alguns professores ou são abordados muito 

superficialmente.  

 É importante reafirmar que, a partir da química, inúmeras questões ambientais podem 

ser levantadas, inclusive como forma de contextualização do conteúdo, porém, essa não é a 

realidade vivenciada por esta turma. 
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 É necessário chamar a atenção dos alunos de que existe um diálogo entre química e 

meio ambiente. Efeito estufa, chuva ácida, solo e desmatamento foram apontados como 

questões ambientais trabalhadas nas aulas de química. Sabe-se, entretanto, que muitos outros 

assuntos poderiam servir como base para se ensinar química, inclusive assuntos mais simples 

e corriqueiros. 

  

Questão 6: Você considera importante estudar assuntos relacionados ao meio ambiente? Por 

quê? 

  

Todos os alunos afirmaram que é importante estudar questões relacionadas ao meio 

ambiente. As justificativas dadas por eles foram bastante interessantes, pois deixaram claro 

que sabem que o meio ambiente precisa de cuidados e que a escola poderia ensinar maneiras 

para preservá-lo. Transcrevemos, abaixo, as respostas dos estudantes:  

Aluno A: “Nós conseguimos saber como cuidar do meio ambiente.” 

Aluno B: “Porque devemos saber mais sobre ele, para poder cuidar do mesmo.” 

Aluno C: “Ajudamos a preservar o meio ambiente.” 

Aluno D: “A maioria das coisas fazem parte de Química.” 

 Embora o aluno acima não tenha relacionado a importância de conhecer o meio 

ambiente para preservá-lo, sua resposta merece uma atenção diferenciada. Ela vai ao encontro 

de um fato que foi discutido ao longo dessa dissertação e que nenhum outro aluno percebeu 

ao responder essa questão: a relação entre química e meio ambiente. Além disso, podemos 

entender que, na percepção do aluno, os conteúdos de química partem de questões associadas 

ao meio ambiente. 

Aluno E: “Porque o meio ambiente é nosso meio de vida.” 

 Destaca-se a compreensão do aluno de que a vida humana é parte do meio ambiente. 

Com poucas palavras, o estudante conseguiu sintetizar a importância principal do meio 

ambiente: a sobrevivência dos seres vivos.  

Aluno F: “Para saber”.  

 A partir da afirmação acima, pergunta-se: saber o quê? A resposta do aluno é vaga e 

pouco fundamentada. 

É notória a dificuldade do aluno em elaborar sua resposta. Ele afirma ser importante 

estudar o meio ambiente, entretanto não sabe o porquê dessa importância. Mais uma vez 
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destaca-se a necessidade de formar cidadãos críticos, capazes de argumentar e conhecer a 

realidade. Essa formação crítica do educando é uma das funções da escola, contudo muitas 

vezes não acontece de fato. Outra hipótese, que não pode ser descartada, é a de que o aluno 

teve pouco interesse em construir uma justificativa mais consistente.  

Aluno G: “Pois, atravéz da informação que recebemos, ficamos ciente do que 

podemos fazer para melhorar a situação do ambiente em que habitamos.” 

Aluno H: “Para poder conservalo o ambiente mais puro etc” 

Aluno I: “Temos que cuida do meio ambiente.” 

Aluno J: “Pois aprendemos alguns jeitos de ajudar o meio ambiente.” 

Aluno K: não respondeu, apenas marcou que é importante. 

Aluno L: “Para conscientizar as pessoas.” 

Aluno M: não respondeu, apenas marcou que é importante. 

Aluno N: “Nós conseguimos a saber como cuidar do meio ambiente.” 

Aluno O: não respondeu, apenas marcou que é importante.  

 Pode-se concluir, após a análise da questão 6, que a maior parte dos alunos tem 

consciência de que é necessário preservar o meio ambiente. Alguns com justificativas mais 

elaboradas, outros menos e outros, ainda, sem justificar o porquê, consideram importante 

estudar assuntos relacionados ao ambiente.  Observou-se, ainda, que alguns estudantes 

tiveram dificuldade em criar argumentos para sustentar suas respostas. 

 

Questão 7: Você sabe o que é uma Bacia Hidrográfica? 

 

Nenhum aluno soube responder o que é uma Bacia Hidrográfica. Esse resultado 

mostra uma falha ao longo do processo ensino aprendizagem desses estudantes. Esse é um 

tema que deveria ter sido trabalhado por professores de mais de uma disciplina. Ele está 

diretamente ligado à química, biologia, geografia, além da educação ambiental. De fato, cada 

uma dessas disciplinas dariam um enfoque diferente ao tema, porém todas elas são capazes 

de dialogar com a temática “bacia hidrográfica”.  

 

Questão 8: Na sua opinião, o que é um rio poluído? 

 

 Diante da similaridade das respostas dos alunos, percebe-se que possuem uma ideia 

muito parecida sobre a poluição de um rio. Para eles, um rio poluído é um rio sujo, com 
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esgoto e lixo jogado em seu interior. Observou-se, assim, que a noção de poluição está mais 

associada àquilo que é visível. 

 Contudo, o aluno “E” foi além. Ele não descreveu um rio poluído apenas dando 

exemplos de poluentes visíveis. Afirmou que: “é um rio de água imprópria para o consumo e 

que tenha muito lixo.” Ao caracterizar o rio, esse estudante consegue perceber o que é um rio 

poluído ao mesmo tempo que aponta as consequências da poluição.  

 

Questão 9: O que você pode citar como substâncias que poluem um rio? 

  

Por meio do gráfico, apresentam-se as substâncias apontadas pelos alunos: 

 

 

Gráfico 5 - Substâncias que poluem um rio, na concepção dos alunos 

 Fonte: dados da pesquisa 

 

 Observa-se que num total de 15 alunos foram obtidas 25 respostas, sendo que alguns 

alunos mencionaram os mesmos poluentes e a maioria citou mais de uma substância. 

Percebe-se, mais uma vez, que os principais poluentes citados são aqueles visíveis, 

com predominância de lixo e esgoto. Poucos alunos especificaram o tipo de lixo. Um deles 

mencionou o óleo de cozinha, o que demostra que tal aluno foi capaz de relacionar produtos 

utilizados no dia a dia  à poluição dos rios.   A percepção desse aluno é muito interessante 

pois, a partir de sua resposta, demonstra que não são apenas produtos de alta periculosidade 

que poluem um rio, mas também substâncias utilizadas diariamente, em nossas residências. 

5.2 As oficinas 

As oficinas foram realizadas em três dias, a fim de alcançar os objetivos propostos. 

No quadro abaixo encontram-se as atividades realizadas. 
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Quadro 2 - Atividades realizadas nas oficinas pedagógicas 

Oficina 1 Oficina 2 Oficina 3 

Exposição Oral; 

Realização de Experimentos. 

Construção da maquete. Conversa informal. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Oficina 1: A teoria em diálogo com a prática 

  

Antes de iniciar as atividades, fez-se uma breve apresentação daquilo que seria 

trabalhado durante as oficinas.  

 A primeira atividade foi de cunho teórico, com exposição oral de conceitos. O 

objetivo foi oferecer embasamento teórico para que os alunos realizassem as atividades 

práticas que viriam posteriormente. Abordou-se temas como pH, ácidos e bases, velocidade 

de reações, elementos químicos, ciclo do enxofre, entre outros, relacionando conceitos 

químicos e poluição de uma bacia hidrográfica. Na oportunidade explicou-se o que é uma 

BH, mostrando imagens para um melhor entendimento do conceito. Além disso, falou-se 

sobre a água como solvente universal. 

 

      

Figura 6 - Exposição oral de conteúdo  

Fonte: dados da pesquisa   
  

Após trabalhar um pouco de teoria, passamos para a parte prática, na qual foram 

realizados três experimentos. 
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Figura 7 - Materiais utilizados nos experimentos 

 Fonte: dados da pesquisa 

 

Na primeira prática, denominada “indicador ácido base”, utilizou-se o suco de repolho 

roxo como indicador de pH. Uma série de substâncias foram levadas para a sala de aula e os 

próprios alunos fizeram os testes para verificar se a substância era ácida ou básica.  

 Enquanto realizavam esse experimento, ouviram explicações a respeito da 

acidificação da água dos rios e suas consequências, além disso puderam relembrar o conteúdo 

“ácidos e bases” estudado no 1º ano. Foi possível perceber que apenas 1 aluno lembrou o que 

é um ácido, relacionando com escala de pH.  

 Pode-se atribuir tal esquecimento dos alunos à usual falha de contextualização do 

ensino de química. Os conceitos e conteúdos são ensinados de maneira mecânica, sem 

despertar a criticidade do educando. Como resultado, vemos alunos decorando conceitos para 

fazer uma prova, por exemplo, sem assimilar e compreender a disciplina de fato. No caso 

dessa turma, percebeu-se que uma parte do conteúdo de Química foi esquecido de um ano 
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para o outro. Vale ressaltar que os educandos gostaram e ficaram muito atentos durante essa 

prática.  

      

Figura 8 - Experimento ácidos e bases   

Fonte: dados da pesquisa 

 

   

Figura 9 - Resultados obtidos no experimento "ácidos e bases" 

 Fonte: dados da pesquisa 
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No segundo experimento foi abordado o tema “misturas”. Através de uma atividade 

simples, mostrou-se as duas fases formadas ao se misturar água e óleo. No decorrer da 

prática, os alunos relembraram o que são misturas homogêneas e heterogêneas, bem como o 

que é uma “fase”, quando se fala em misturas.  

Além de trabalhar esses conceitos químicos, o experimento serviu para ilustrar o que 

acontece com o óleo utilizado nas residências e que são descartados na pia. Foi explicado que 

o óleo pode formar uma camada de gordura sobre a superfície da água, impedindo a entrada 

de oxigênio e luz solar, comprometendo assim, toda a cadeia alimentar.  

Um aluno mencionou a diferença de densidade entre o óleo e a água, mencionando 

que já haviam estudado algo parecido em Física. Esse comentário foi muito interessante, pois 

mostrou que o aluno estava conseguindo relacionar a química com a física 

Percebeu-se, portanto, que nesse experimento foram trabalhadas questões sobre 

química, meio ambiente, biologia (cadeia alimentar), física (densidade) e cidadania, uma vez 

que é dever de cada cidadão preservar os recursos hídricos, conscientizando-se que algumas 

atitudes do dia a dia podem causar sérios danos ao meio ambiente. 

O último experimento, denominado “chuva ácida”, utilizou-se um recipiente de vidro 

com tampa, no qual adaptou-se dois ganchos de cobre. Um desses ganchos serviu como 

suporte para uma pétala de flor e papel de tornassol
2
 azul. No outro gancho houve a queima 

do enxofre. À medida que o enxofre foi queimando, a pétala da flor descoloriu e o papel de 

tornassol ficou vermelho. Os alunos entenderam q a cor do papel indicava acidez.   

Em seguida retiramos a tampa e adicionou-se água no recipiente, a fim de simular a 

chuva ácida. Ao colocar papel de tornassol dentro da água, a acidez confirmou-se por meio 

da coloração vermelha adquirida pelo papel.  

 Este experimento possibilita mostrar que poluentes contendo enxofre lançados na 

atmosfera e transformam-se em dióxido de enxofre ao ser queimado por indústrias e veículos, 

por exemplo. O dióxido de enxofre, por sua vez, entra em contato com o vapor de água na 

atmosfera e transforma-se em ácido sulfúrico, acidificando a chuva. Esse ciclo foi discutido 

com os alunos. 

 Nessa terceira prática, além dos conhecimentos químicos, ao abordar pH e chuva 

ácida, pode-se relacionar os resultados com outras áreas do conhecimento: saúde, devido a 

                                                           
2
 É um indicador ácido base. O papel de tornassol pode ser vermelho ou azul e muda de 

coloração de acordo com o meio no qual é inserido. 
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doenças
3
 que a chuva ácida pode causar; agricultura, uma vez que destrói plantações; 

geografia, pois pode mudar a paisagem de um determinado local e biologia, já que pode 

atingir toda cadeia alimentar. além de cidadania, visto que os alunos puderam se 

conscientizar do dever de zelar pelos recursos hídricos, bem como conhecer os efeitos 

causados pela poluição ambiental. 

 Por meio de observações, percebeu-se que os alunos já ouviram falar em chuva ácida 

e possuíam um conhecimento superficial sobre o assunto. Entretanto, não sabiam como esse 

fenômeno acontecia.  

 

 

Figura 10 - Experimento chuva ácida  

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Construção da Maquete 

 A maquete foi construída em isopor, sobreposto por papel mache. As tarefas foram 

divididas a fim de que todos os alunos pudessem participar da atividade. As etapas estão 

descritas abaixo: 

1ª etapa: início da produção do papel mache 

                                                           
3
 Doenças causadas pela chuva ácida: doenças renais, pulmonares, hipertensão e, em crianças, danos ao cérebro. 
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 O papel mache foi feito a partir de papel higiênico. Mergulha-se um rolo de papel em 

água e em seguida retira-se o excesso de líquido. É necessário triturar o papel e esperar secar. 

Essa primeira etapa não foi realizada na escola, por ser um procedimento que demanda 

tempo. Caso contrário, seria necessário mais um dia de uma aula, para esperar o papel secar e 

isso não seria viável 

2ª etapa: Obtenção do mapa da Bacia Hidrográfica do rio Itabapoana 

 Para se obter o formato da bacia, projetou-se o mapa na parede utilizando-se 

um Datashow, para que o desenho fosse ampliado. Em seguida, os alunos colocaram 

uma folha de papel vegetal sobre o mapa projetado e tiraram o risco do mesmo. 

  3ª etapa: corte do isopor e término da confecção do papel mache 

 Nessa etapa, enquanto alguns alunos cortavam o isopor, os outros faziam a massa de 

papel mache, misturando cola ao papel higiênico triturado. 

 O isopor foi cortado com estilete aquecido, deixando a superfície mais lisa e 

proporcionando uma melhor terminação à maquete. Foi definido o rio principal e seus 

afluentes. Os cursos d’água foram raspados em cavidades mais profundas. 

 

 

 

Figura 11 - Corte do isopor 
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Figura 12 - Confecção do papel machê  

Fonte: dados da pesquisa 

 

4ª etapa: Sobreposição do papel mache ao isopor: O papel mache foi colocado sobre 

toda a superfície do isopor, simulando os acidentes geográficos. Os componentes do relevo 

foram moldados e em seguida pintados com tinta guache.  
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Figura 13 - Sobreposição do papel mache      

 Fonte: dados da pesquisa                       

 

        

Figura 14 - Pintura da maquete  

Fonte: dados da pesquisa 

 

5ª etapa: Discutir as formas de poluição de uma bacia hidrográfica e inserir na 

maquete. 

 Na quinta fase da construção de nossa maquete retomamos, brevemente, às questões 

sobre poluição e poluente hídricos. Foi pedido aos alunos que citassem os poluentes que 
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consideravam relevantes para inserir na maquete. Eles sugeriram que fossem colocadas 

indústrias, residências, plantações e pastos ao longo da bacia.  

 Os estudantes se lembraram da água aquecida lançada pelas indústrias, do esgoto 

doméstico e poluentes como óleo de cozinha, além dos fertilizantes causadores da 

eutrofização e da perda de vegetação devido às atividades pecuárias. O plástico que causa a 

morte de peixes e os produtos tóxicos lançados na água também foram lembrados. Dessa 

forma, ilustrou-se um pouco desses poluentes na maquete, a fim de demostrar a poluição 

hídrica da bacia. 

6ª etapa: Finalização da maquete: Confeccionaram-se as peças móveis da bacia, 

utilizando-se sucatas. Com papel kraft, foram feitas as residências, indústrias e moradias. As 

plantações foram simuladas por papel de seda verde e marrom; vale ressaltar que o papel 

marrom representou a vegetação que estava morrendo. O processo de eutrofização também 

foi registrado, utilizando-se papel celofane para representar um lago eutrófico. 

 As laterais do isopor foram pintadas de marrom com alguns percursos azuis, para 

representar os o subsolo e águas subterrâneas. A foto da maquete finalizada encontra-se 

abaixo: 

 

 

Figura 15 - Maquete finalizada 
 Fonte: dados da pesquisa 
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Aspectos positivos observados durante a construção da maquete 

 

 Os alunos puderam colocar em prática a teoria que lhes foi ensinada no primeiro dia 

da oficina. A manipulação dos objetos facilitou o entendimento daquilo que vem a ser uma 

BH, bem como os divisores de água, a importância do relevo, os cursos de água e como a 

poluição, em diferentes pontos de uma bacia, pode comprometê-la em sua totalidade. 

 Foi nítido também, o interesse que tiveram em saber quais municípios fazem parte da 

bacia do Rio Itabapoana. Eles puderam ter uma melhor percepção de espaço geográfico. Um 

fato muito interessante e que gerou discussão entre alguns alunos foi o seguinte: um 

determinado estudante, moldou uma montanha muito alta e colocou sobre o isopor, no ponto 

em que se localiza o Alto Caparaó. Seus colegas disseram para retirar, pois estava muito feio. 

De fato, não estava bonito, entretanto ele surpreendeu a todos com sua resposta. Disse que 

tinha que ficar ali, pois era o pico da Bandeira e fica localizado naquela região. Assim, 

percebeu-se que o raciocínio do aluno estava completamente coerente e que o mesmo 

conseguiu fazer a relação do espaço com as características e relevo daquele local. Dessa 

forma, o grande monte permaneceu no local onde fora colocado. 

Dificuldades encontradas: A etapa que gerou maior dificuldade aos alunos foi o 

momento de reproduzir o mapa no papel vegetal. Foi a fase que menos gostaram, pois diziam 

que não possuíam habilidades de “tirar risco” e que isso foi dificultado ainda mais pelo fato 

do mapa ter sido projetado na parede. 

 

Troca de experiências e Aplicação de questionário  
 

Depois de encerradas as atividades, voltei à escola para conversar com a turma sobre as 

atividades realizadas e para reaplicar o questionário. Por meio de uma conversa informal, foi 

possível perceber que eles gostaram das oficinas, afirmaram que não sabiam que era possível 

aprender tanta coisa que faz parte da vida com a química. Esse posicionamento da turma foi 

singular e demonstrou que o objetivo proposto nessa dissertação foi alcançado, uma vez que 

nossa intenção era justamente essa: mostrar para os estudantes que a química não se resume à 

contas, expressões e nomes difíceis. Ao contrário disso, a química é a “ciência da vida”. 

Em seguida, responderam novamente o questionário e os resultados estão descritos 

abaixo, na seção 5.3. 
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5.3 Análise dos resultados após aplicar o questionário pela segunda vez 

 

Em um total de 14 alunos, 11 afirmaram ter gostado das atividades desenvolvidas durante as 

oficinas pedagógicas. A maioria disse que nunca percebeu como a química faz-se presente no dia 

a dia deles. Além disso, enfatizaram que as atividades os fizeram compreender a “matéria” com 

mais facilidade. A resposta do aluno “F”, que no primeiro questionário afirmou não gostar de 

química, deve ser destacada. Segundo esse aluno: “gostei de fazer as experiencias e a maquete 

me ajudou a gostar um pouco de química por que eu vi que a química é legal e ela faz parte da 

nossa vida (aluno F)” 

A resposta do aluno acima citado foi muito gratificante, pois pode-se perceber que ele sai da 

zona do “não gostar” das atividades de química e afirma ter gostado um pouco mais da disciplina 

após as atividades trabalhadas nas oficinas. Esse olhar diferenciado, compreendendo a química 

como algo que faz parte do cotidiano de todo ser humano, é de suma importância e foi o centro de 

nossas preocupações durante a realização desse trabalho. 

Além disso, foi possível observar um olhar mais crítico do estudante a respeito da química; 

a construção da maquete auxiliou, por exemplo, na percepção de que a química está presente no 

cotidiano. Fazendo um paralelo com os resultados obtidos por Abreu e Maia (2016), ao 

confeccionarem uma maquete da Baía de Guanabara, observam-se semelhanças entre os 

resultados obtidos no trabalho desses autores e o nosso. Segundo eles, ao analisar as maquetes 

confeccionadas com os alunos, ficou claro o posicionamento crítico por parte deles, evidenciado, 

sobretudo, por meio da representação das fontes poluidoras relacionadas à urbanização e aumento 

populacional (ABREU E MAIA 2016, p 261). 

Retomando as discussões relacionadas a essa dissertação tem-se que dentre os 3 alunos 

restantes, 1 disse que gostou um pouco, mas não entendeu muito bem algumas coisas (que não 

foram especificadas) e os outros 2 (alunos G e M) afirmaram que não gostaram das atividades, 

pois não gostam de química.  

Diante desses dados, podemos observar uma mudança de postura da turma quanto ao 

processo ensino aprendizagem de química. Puderam perceber que a disciplina não se limita a 

contas, fórmulas e nomes complicados.  

Acredita-se que o resultado obtido foi satisfatório, devido a mudança no percentual de 

alunos que gostam das aulas quando comparadas aqueles que gostaram das oficinas pedagógicas: 

Questão 1:  Você gostou das oficinas de química? Por que? 
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anteriormente aproximadamente 47% dos alunos disseram gostar das aulas de química. Em 

contrapartida, após as atividades experimentais e a confecção da maquete esse número esteve 

próximo de 80%. 

Mais importante que os números foram as respostas, explicando o motivo pelo qual 

gostaram das atividades. Os alunos, em sua maioria, conseguiram perceber que a química faz-se 

presente na vida deles e relataram isso nos questionários. A contextualização dos conteúdos e da 

disciplina em si foram os principais motivos para terem se interessado pelas atividades. Cabe 

salientar que nosso intuito não é trabalhar com números, mas sim com a qualidade dos resultados. 

 

Questão 2:  Destacar o que gostou e o que não gostou nas oficinas de química. 

 

 Os alunos forma solicitados a apontar os pontos positivos e negativos das oficinas, 

conforme descrito a seguir. 

Quadro 3 - Concepção dos alunos sobre atividades realizadas nas oficinas 
                    (Continua) 

ALUNO O QUE GOSTOU? O QUE NÃO GOSTOU? 

A “dos experimentos” “de ficar na sala, acho q 

deveria ter um laboratório” 

B “dos resultados das experiências e de fazer 

maquete.” 

 

- 

C “Gostei da explicação sobre bacia e de fazer a 

maquete.” 

 

“do cheiro do enxofre” 

D “de tudo” - 

E “as atividades de experimentos e fazer a maquete foi 

muito importante. podemos ver que a química não é 

só conta difícil.” 

 

 

- 

F “eu não gosto de química e passei a gostar um pouco 

porque ela faz parte da nossa vida e estudar sobre a 

água foi muito interessante” 

 

 

- 

G - “eu não gosto das 

atividades de química.” 

H “estudar bacias hidrográficas e a poluição da água 

causado pelo homem. Também gostei dos 

experimentos” 

 

- 

I “Eu gostei de todas as atividades e achei a química 

mais interessante.” 

 

“cheiro de enxofre e tirar 

risco do mapa” 

J “Fazer a maquete e participar das experiências. Eu 

percebi que muita coisa na vida da gente tá ligada 

com a matéria de química”  

 

 

- 

K “Entendi os experimentos e vi que a maquete 

representa muitas cidades vizinhas da nossa. Uma 
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bacia envolve muitos lugares e vi que podemos 

cuidar melhor dos rios.” 

“Poderia ter mais aulas 

assim.” 

L “do experimento com repolho.”  

- 

M - “nunca gosto de química” 

N “Pude perceber como o ser humano polui a água e 

isso tem tudo a ver com química. Foi legal construir 

a maquete.” 

 

 

- 

O Ausente Ausente 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Ao comparar essas respostas com as contidas no quadro 2, percebemos que dois alunos 

mantiveram sua opinião e insatisfação pela disciplina. Sabe-se que cada aluno tem afinidade por 

uma área e talvez essa seja a explicação para a falta de interesse demonstrado por esses alunos. 

Com exceção dos alunos “G” e “M”, observa-se que, em geral, as atividades experimentais 

e a confecção da maquete surtiu um efeito positivo para ensinar conteúdos químicos. Essas 

atividades despertaram o interesse dos educandos e acredita-se que muitos deles passaram a 

enxergar a disciplina com outros olhos, a partir do momento que foi contextualizada. O aluno “E”, 

por exemplo, percebeu que a química não se resumo a contas; já os alunos “K” e “N” apontaram a 

ação do homem na poluição hídrica, o que mostra explicitamente indícios de conscientização para 

a preservação dos recursos hídricos.  

O fato de os alunos apresentarem respostas muito objetivas dificulta a análise dos dados. É 

de se notar, como já dito outrora, que a maioria possui dificuldade na elaboração de suas 

respostas. Contudo, parece ter ficado claro que, a partir do tema gerador “bacias hidrográficas”, os 

educandos conseguiram perceber a química como ciência da vida, presente em minuciosos 

detalhes do dia a dia. 

 

Questão 3.1: Os conceitos e conteúdos estudados nas aulas de química são utilizados no seu 

dia a dia? Dê um exemplo. 

 

 Neste questionamento obtivemos um resultado excelente, 12 alunos afirmaram que o 

que foi aprendido na oficina deve ser utilizado no dia a dia de todas as pessoas. Abaixo estão 

descritos os exemplos citados pelos educandos.  

Aluno A: “Aprendi que o óleo de cozinha não se mistura com a água do rio e polui.” 



90 

 

Aluno B: “As substâncias químicas presentes nos agrotóxicos contamina o solo e a 

bacia hidrográfica. Se metais pesados forem jogados no rio vai prejudicar toda cadeia 

alimentar” 

Aluno C: “eu não sabia que a água quente faz as reações acontecerem mais rápido.” 

Aluno D: “se a água estiver ácida por causa do pH baixo a água do rio fica 

imprópria para beber.”  

Aluno E: “Tudo que estudamos em química está ligado com o meio ambiente: a falta 

de oxigênio pode ser causada pelo aquecimento da água, o pH da água tem que ser 

adequado, etc.” 

Aluno F: “Gostei da explicação de como o enxofre provoca a chuva ácida e aprendi 

que tem a ver com ácidos e bases que a gente estudou.” 

Aluno G: “Acho difícil.” 

Aluno H: “A gente estuda os tipos de misturas e eu aprendi que dentro de um rio 

poluído ocorrem muitas reações por causa dessas misturas que a gente não consegue ver 

pois são homogêneas. O óleo de cozinha e o petróleo não se misturam com água mas poluem 

os rios.” 

Aluno I: “os fertilizantes causam eutrofização pois aumentam as algas e impedem a 

passagem de oxigênio e luz solar.” 

Aluno J: “pH, mistura homogênea e heterogênea, produtos químicos, metais 

pesados, ácidos e bases: todos podem causar a poluição de uma bacia e do solo. Muita coisa 

da química está presente na natureza.” 

Aluno K: “As reações químicas que acontecem no rio são aceleradas se o rio receber 

água quente.” 

Aluno L: “os ácidos e as bases estão presentes no nosso dia a dia. Tem muita 

substância simples que é uma base como o sabão, o bicarbonato e outras.” 

Aluno M: não respondeu. 

Aluno N: não respondeu. 

Aluno O:  ausente. 

  Percebe-se que quase todos os alunos relacionaram os conteúdos químicos com 

questões ambientais, em especial às questões hídricas. Pode-se imaginar que isso tenha 

acontecido devido ao tema gerador das discussões ao longo das oficinas ficou centrado em 

bacias hidrográficas. 
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Questão 3.2: Existe alguma ligação entre a química e as outras disciplinas estudadas na 

escola? 

 

 Todos os alunos afirmaram que a química está ligada à outras disciplinas escolares. 

Entretanto, as respostas obtidas no segundo questionário foram muito mais amplas do que no 

primeiro, no qual percebiam, basicamente, um elo entre química e matemática, apenas. As 

disciplinas citadas foram: biologia, matemática, geografia e física. Conforme o gráfico 

abaixo: 
 

 

Gráfico 6 - Relação entre química e outras disciplinas escolares  

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Vale ressaltar que apenas os alunos “G” e “M” citaram somente a disciplina 

Matemática. Os demais conseguiram fazer um elo entre química e mais de uma disciplina.  

Esse dado aponta que o educando conseguiu perceber como as disciplinas estão interligadas. 

Dessa forma, passa a ter uma visão integrada entre diferentes áreas do conhecimento. Vemos, 

portanto, que a fragmentação, nesse caso, pode estar cedendo lugar à integração. 

Na pesquisa de Abreu e Maia (2016) encontra-se algo similar no que tange à 

articulação dos conteúdos. Para eles, a realização de oficinas pedagógicas mencionando a 

Baía de Guanabara como tema gerador, foi capaz de contemplar a questão da efetividade ao 

se trabalhar os subtemas relacionados. Para eles, a abordagem mostrou-se dinâmica, uma vez 

que o assunto química e Baía de Guanabara foi articulado a subtemas (ABREU e MAIA, 

2016, p 216). De acordo com os autores, a integração dos conteúdos foi fundamental para 

uma participação efetiva da turma, questionando e interagindo em diversos momentos da 

aula. 
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Questão 3.3: As atividades realizadas durante as oficinas foram diferentes das suas aulas de 

química? De que forma? 

 

 Todos os alunos disseram que foram diferentes, inclusive os alunos “G” e “M”. As 

respostas se resumiram a comentários relacionados à dinâmica da aula. Os educandos 

afirmaram que as atividades foram mais interessantes, pois a “professora não ficou só 

passando dever no quadro e isso deixou a aula mais animada (aluno K)”.  

Dessa forma é possível criar um elo entre a presente dissertação e o trabalho realizado 

por Benite (2009) que também aborda a importância das atividades práticas no ensino de 

química. Em suas conclusões o autor afirma que, 

a utilização do laboratório didático em sala de aula torna o ambiente de 

ensino-aprendizagem menos formal, oferecendo assim, aulas mais atraentes 

ao promover a integração cooperativa entre aluno-professor e aluno-aluno 

(BENITE, 2009, p 8). 

 

Após a análise das respostas, pode-se perceber que os discentes manifestaram grande 

interesse pelas atividades práticas já que estas estavam em diálogo com o cotidiano deles. 

Esse fato comprova algo que defendemos ao longo dessa dissertação: a importância da 

contextualização dos conteúdos no processo ensino aprendizagem de química.  

Lima e Silva (2008), ao realizarem oficinas com alunos de Ensino Médio, também 

constataram a importância da prática, ressaltando a experimentação, no processo ensino 

aprendizagem de química. Para eles, torna-se indiscutível a importância da experimentação 

no ensino desta disciplina, uma vez que a aula prática é uma estratégia de ensino que pode 

contribuir para a motivação na aprendizagem, além de atender a necessidade de se 

contextualizar os conteúdos. 

Outro fato importante foi a manipulação dos objetos ao confeccionar a maquete. Os 

alunos afirmaram que quando construíram a bacia eles conseguiram pensar em muitas coisas 

que fazem parte das aulas de química e que isso não acontece quando eles apenas leem no 

livro. Esse é outro dado muito importante, pois demonstra a importância da visualização 

daquilo que é ensinado na teoria. 
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Questão 4: Quais materiais e recursos didáticos são utilizados nas aulas de química? 

 

 Os dados foram tabulados e lançados no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 7 - Recursos didáticos utilizados nas oficinas  

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Deve-se ressaltar que no item “reagentes”, em que houve menção por todos os alunos, 

foram incluídos todos os reagentes citados pelos alunos: bicarbonato, vinagre, água, sabão, 

detergente, sal, açúcar. Por questões práticas optou-se por englobá-las em uma só categoria – 

a dos reagentes. 

 

Questão 5: O tema meio ambiente foi abordado nas oficinas de química? 

 

 Dentre os 14 alunos presentes no momento de responder o questionário, 13 disseram 

que o meio ambiente foi abordado durante todas as atividades e 1 aluno (aluno M) não 

respondeu. 

 Algo que merece ser destacado é o fato de terem ido além da simples resposta 

positiva, quanto ao trabalho com a temática meio ambiente durante as oficinas pedagógicas. 

Alguns mencionaram os tipos de poluição de um rio, falaram sobre a necessidade de 

preservar a água e que o homem é um grande responsável pela poluição. Citaram ainda a 
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importância do solo para o meio ambiente e que a contaminação da água pode ser feita 

através dele. Oliveira, et al (2013) corroboram com nossos resultados, 

Ensinar Química a partir das oficinas temáticas também proporciona ao aprendiz a 

compreensão dos conceitos relacionados à Química, como também promove a 

contextualização do ensino mostrando que os conteúdos ali abordados tem 

significância para sociedade (OLIVEIRA et al, 2018, p 18). 

 

 Isso foi muito gratificante, pois, mesmo tendo sido pouco tempo para trabalhar 

questões relacionadas à química e meio ambiente, muitos alunos conseguiram perceber o 

quanto é importante discutir questões ambientais. 

  

Questão 6: Você considera importante estudar assuntos relacionados ao meio ambiente 

durante as aulas de química? Por quê? 

 

 A turma foi unânime ao responder que acha importante. A fim de comparar com os 

resultados obtidos ao se aplicar o questionário pela primeira vez, transcrevemos abaixo a 

resposta de cada aluno: 

 

Aluno A: “Foi importante porquê aprendi muitas coisas que poluem a água e vi que 

podem ser explicadas pela química.” 

Aluno B: “Porque dependemos dele para sobreviver” 

Aluno C: “Conhecendo melhor os poluentes fica mais fácil cuidar do meio 

ambiente.” 

Aluno D: “A química e o meio ambiente estão muito ligados Quando a gente estuda 

o meio ambiente na aula de química a gente percebe muitas coisas que poluem o ambiente e 

que a gente já viu na matéria” 

Aluno E: “Porque quando fizemos a maquete da bacia consegui entender melhor 

algumas coisas de química.”  

Aluno F: “Porque aaprendi sobre o meio ambiente junto com a matéria de química 

que é difícil. Ficou mais fácil entender química com as bacias” 

 Observamos um grande avanço na resposta desse aluno. Anteriormente ele afirmou 

que é importante saber “para saber”. Aqui fica nítida a correlação entre química e ambiente, 
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bem como a temática bacias hidrográficas como tema gerador e facilitador no ensino de 

química. 

Aluno G: “Precisamos conhecer o meio ambiente para preservar e sobreviver” 

 Embora o aluno “G” não goste de química, percebe-se que ele tem consciência da 

importância vital do meio ambiente. 

Aluno H: “Para conhecer que tudo que faz parte do meio ambiente é importante e 

que muitas coisas estudadas na aula de química podem explicar a poluição do ambiente.” 

Aluno I: “Para preservar os rios e todo meio ambiente. Gostei de aprender sobre a 

eutrofização e aprendi que a indústria pode aquecer a água do rio diminuindo o oxigênio  da 

água.” 

Aluno J: “aprendi que o meio ambiente está repleto de coisas de química.” 

Aluno K: “Os experimentos de química faz com que a gente possa entender melhor a 

poluição de meio ambiente.” 

 Esse aluno não havia respondido essa pergunta no questionário aplicado 

anteriormente. Vemos, portanto, mais um ponto positivo na realização das oficinas. O aluno 

em questão, além de assinalar a importância de estudar o meio ambiente citou os 

experimentos como facilitadores na compreensão da poluição ambiental. 

Aluno L: “Porque estudar falando sobre o meio ambiente é mais interessante e pode 

ajudar as pessoas a pensarem sobre a preservação da natureza.” 

 Temos aqui outra resposta mais bem estruturada. O aluno, que antes afirmava ser 

importante para conscientização, continua com essa percepção, entretanto acrescenta que 

estudar química abordando o meio ambiente pode proporcionar essa consciência, além de 

tornar o processo ensino aprendizagem mais interessante.   

Aluno M: não respondeu, entretanto, assinalou que é importante. 

Aluno N: “O meio ambiente precisa ser preservado para sobrevivermos” 

Aluno O: ausente.  

 De um modo geral, podemos observar que os alunos conseguiram compreender a 

estreita ligação entre química e meio ambiente. Não obstante, reconheceram que as atividades 

ajudaram a compreender melhor a disciplina. Esse fato é de suma importância para essa 

pesquisa, pois afirma que o trabalho em conjunto entre química e meio ambiente, teoria e 

prática, pode facilitar o ensino e despertar a consciência socioambiental. 

 Contudo, o professor deve estar ciente que este trabalho deve ser contínuo e não deve 

ficar limitado a práticas esporádicas.   
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Questão 7: Você sabe o que é uma Bacia Hidrográfica? 

 

 Todos os alunos afirmaram que sabem o que é uma BH. Entretanto não conseguiram 

criar um conceito para BH.  

Vale ressaltar que ao responderem essa questão, muitos estudantes disseram que 

sabiam o que era uma bacia, mas não conseguiam explicar escrevendo. Então, resolvi pedir 

que falassem o que sabiam sobre BH e de fato percebi que a maioria entendeu o que é uma 

BH. Assim, deve-se destacar, mais uma vez, sobre a dificuldade que os alunos possuem para 

elaborar respostas escritas e que esta é outra lacuna deixada no decorrer dos anos escolares 

cursados pelos alunos. 

 

Questão 8: Na sua opinião, o que é um rio poluído? 

 

 Apesar de termos obtidos respostas muitos objetivas, pudemos perceber que a visão 

dos alunos sobre poluição hídrica foi muito além daquela que possuíam antes das oficinas 

pedagógicas. Antes, eles afirmavam basicamente, que um rio poluído é um rio que possui 

lixo e sujeira. Após as atividades realizadas com a turma eles responderam, em sua maioria, 

que um rio poluído é aquele que possui substâncias causadoras de doenças, geralmente 

lançadas pelo homem, tornando a água imprópria para o consumo, causando a morte dos 

peixes e do ser humano. Vale destacar que a explicação acima representa uma síntese das 

respostas dos alunos, após fazer um apanhado das respostas de cada um deles. 

 

Questão 9: O que você pode citar como substâncias que poluem um rio? 

  

Observou-se que o entendimento de poluentes não se limita mais ao campo visual, 

como visto outrora. Os alunos citaram muitas substâncias que são visíveis na superfície de 

um rio, mas também apontaram outras que não haviam mencionado antes. Seguem as 

principais substâncias mencionados por eles:  

As substâncias mencionadas não diferem muito daquelas citadas antes das oficinas 

pedagógicas. Entretanto, o que nos chamou a atenção foi o aumento no número de alunos que 

mencionaram mais poluentes e que não haviam apontado anteriormente.  

 Seguem as principais substâncias citadas por eles: 
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Gráfico 8 - Substâncias que poluem um rio 
 Fonte: dados da pesquisa 

 

A título de comparação, repetiremos abaixo os resultados obtidos quando se 

respondeu o questionário pela 1ª vez: 

 

 

Gráfico 9 - Substâncias que poluem um rio na primeira aplicação 

 Fonte: dados da pesquisa 

 

Percebe-se, assim, um crescimento muito grande na quantidade de poluentes citados 

pelos alunos. Isso mostra que o conhecimento sobre poluentes foi aumentado. 
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CONCLUSÃO 

 

 Ao longo dessa dissertação pode-se observar a importância da atividade prática no 

processo ensino aprendizagem de química, levando em consideração o contexto no qual o 

aluno está inserido. A contextualização atribui maior significado sobre aquilo que é estudado 

pelo educando, que passa a perceber os conteúdos da disciplina como parte integrante de sua 

vida. Nesse sentido é possível abordar as questões ambientais como uma temática capaz de 

enriquecer e contextualizar o ensino. 

 O Meio Ambiente, um dos temas transversais mencionados nos PCNs, deve estar 

associado ao ensino de química como forma de contextualizar a disciplina e também de 

conscientizar o educando a respeito da necessidade de preservação ambiental. O fato é que os 

problemas ambientais se agravaram com o passar do tempo, devido, principalmente, a ação 

antrópica. Atualmente, a humanidade vivencia uma crise ambiental e a necessidade de 

conscientização socioambiental torna-se algo necessário e urgente. Diante dessas duas 

necessidades – contextualização do ensino de química e preservação ambiental – conclui-se 

que ao se fazer uma aliança entre elas é possível aprimorar o processo ensino aprendizagem. 

 A intervenção pedagógica proposta nesta dissertação proporcionou aspectos positivos, 

tais como: participação ativa dos alunos durante a realização das atividades propostas, 

diálogo entre professor/intermediador e a classe, além da aprendizagem de conteúdos 

químicos de forma significativa, uma vez trabalhados mediante a um contexto. A 

contextualização das atividades gerou no educando maior interesse pelos assuntos abordados. 

Embora a contextualização seja algo fundamental, é possível observar que ela nem 

sempre se faz constante no ambiente escolar. Por meio da aplicação de questionário, feito 

durante a realização de oficinas pedagógicas em uma turma de Ensino Médio, observou-se 

que para os alunos a contextualização dos conteúdos é praticamente nula. Concluiu-se ainda 

que o desinteresse pela química geralmente ocorre devido à falta de contextualização e 

predominância de um ensino mecânico, com atividades sobrecarregadas de fórmulas e 

cálculos.  

Vale ressaltar o quão importante se faz a escolha de um tema gerador ao se 

desenvolver atividades pedagógicas. Por meio deles é possível partir do micro para o macro, 

ou seja, por meio de um tema é possível explorar inúmeros outros, inclusive de outras 

disciplinas. A temática bacias hidrográficas, escolhida como tema gerador, foi de grande 
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relevância para se contextualizar conteúdos de química e integrar disciplinas do currículo 

escolar. 

 Um dos papeis da escola é trabalhar questões relacionadas ao Meio Ambiente, a fim 

de desenvolver a consciência socioambiental no educando. Pensando nisso, optou-se por 

explorar uma BH, projetada em maquete, a fim de mostrar ao discente a necessidade de se 

preservar os recursos hídricos. Além disso, foi possível trabalhar conteúdos vinculados à 

química. 

Quanto aos experimentos, primeira atividade prática realizada, pode-se confirmar que 

exercem um papel de suma importância no processo de aquisição do conhecimento químico. 

O envolvimento, participação e concentração dos alunos enquanto realizavam os 

experimentos foram intensos. Considerações importantes foram feitas por eles, no que diz 

respeito à conteúdos que já haviam estudados nos livros, porém não compreenderam. 

Conclui-se, assim, que a atividade prática permite ao aluno fazer questionamentos e tirar 

conclusões que, apenas com a teoria, não conseguiam. 

Já a confecção da maquete representando uma BH permite a manipulação e 

visualização do espaço geográfico da bacia, inserindo, nesse contexto, a química do solo e da 

água. Verificou-se que alguns alunos associaram a teoria - que foi exposta no segundo 

encontro que se teve com a turma - às questões hídricas, envolvendo, principalmente a 

poluição da bacia. Percebeu-se, portanto, que o processo de construção e manipulação 

permite a sistematização dos conteúdos, bem como do pensamento do educando. 

Por fim, conclui-se a partir da análise do segundo questionário e de uma conversa 

informal com a turma, que a realização das oficinas pedagógicas associando teoria e prática, 

contribuiu positivamente para a compreensão das atividades propostas, além de despertar nos 

estudantes a ideia de preservação ambiental.  

Contudo, os alunos não conseguiram propor um conceito de bacia hidrográfica ao 

final das atividades. A turma, em geral, conseguiu conceituar oralmente o que é uma BH e, 

neste caso, acredita-se que essa dificuldade encontrada pelos educandos pode estar atrelada à 

dificuldade de elaboração de respostas/conceitos, fato que pode estar intimamente 

relacionado à defasagem em língua portuguesa e produção textual. 

Por fim, é preciso afirmar que apenas uma oficina não é suficiente para desmistificar, 

de fato, o ensino de química, tampouco conscientizar integralmente o aluno quando a 

necessidade de cuidar dos recursos hídricos. Logo, deve-se ter em mente que este trabalho 

deve ser contínuo e não algo esporádico.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A: Questionário aplicado para o 2º ano do Ensino Médio 

 

          

 

 

Prezado,  

Este questionário fará parte da minha de dissertação de mestrado e suas respostas serão 

analisadas com o intuito de fazer uma sondagem a respeito do ensino de química. Peço que 

respondam as questões de forma consciente para que o resultado esteja mais próximo 

possível da realidade. Agradeço sua atenção e valiosa contribuição. Atenciosamente, Kamila. 

 

 

1. Você gosta de estudar Química?  

(     ) Sim  (    ) Não 

Justifique. 

___________________________________________________________________________   

 

2. Nas aulas de química, destaque o que você mais gosta e o que você menos gosta.  

___________________________________________________________________________ 

 

3. Questões relacionadas à percepção dos alunos durante as aulas de química. 

3.1. Os conceitos e conteúdos estudados nas aulas de química são utilizados no seu dia a dia? 

(     ) Sim  (    ) Não 

Em caso afirmativo, exemplifique: ______________________________________________ 

 

 3.2: Existe alguma ligação entre a química e as outras disciplinas estudadas na escola?  

(     ) Sim  (    ) Não  

Quais? _____________________________________________________________________ 
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3.3: As aulas de química poderiam ser diferentes? De que forma? 

(    ) Sim  (    ) Não  

Como? 

_____________________________________________________________________ 

 

 

4. Quais materiais e recursos didáticos utilizados nas aulas de química? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

5. Seu professor de Química costuma abordar o tema meio ambiente nas aulas?  

(     ) Sim  (    ) Não 

Em caso afirmativo, sobre o que ele costuma falar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Você considera importante estudar assuntos relacionadas ao meio ambiente? 

(     ) Sim  (    ) Não 

Por que? ___________________________________________________________________ 

 

7. Você sabe o que é uma Bacia Hidrográfica? 

(     ) Sim  (    ) Não 

Faça uma breve definição: _____________________________________________________ 

 

8. Na sua opinião, o que é um rio poluído? 

___________________________________________________________________________ 

 

9. O que você pode citar como substâncias que poluem um rio? 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B:  Roteiro Experimento Indicador de pH. 

 

Materiais e reagentes: 

 

 Extrato de repolho roxo; 

 7 copos transparentes ou béqueres; 

 caneta e etiquetas para enumerar os copos; 

 limão; 

 vinagre; 

 bicarbonato de sódio; 

 sabão em pó; 

 água sanitária; 

 detergente; 

 açúcar. 

 

Procedimento experimental: 

 

1. Enumerar cada um dos copos; 

2. Colocar o extrato de repolho nos copos; 

3. Acrescentar nos copos 2 a 7 as seguintes substâncias, na respectiva ordem: água sanitária, 

sabão em pó, açúcar, detergente, vinagre e limão. 

4. Observar as cores das soluções. Discutir os resultados. 
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APÊNDICE C: Roteiro Experimento “Misturas” 

 

Materiais e reagentes: 

 

 Óleo 

 Água; 

 2 copos de vidro; 

 Papel cartão. 

 

Procedimento experimental: 

 

1. Encher um copo com óleo e outro com água. 

2. Cortar um pedaço de papel cartão suficiente para tampar a boca do copo. 

3. Tampar o copo que está com água e virar sobre o copo com óleo, de modo que o papel 

fique entre os dois copos.  

4. Observar e discutir os resultados. 
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APÊNDICE D: Experimento: Chuva Ácida 

 

Materiais e reagentes: 

 

 Espátula; 

 Fósforo; 

 Enxofre; 

 Papel de tornassol azul; 

 Recipiente de vidro com tampa; 

 Pétala de flor de cor escura. 

 

Procedimento experimental: 

 

1 - Preparar o recipiente no qual o enxofre será queimado. Para isso deve fazer dois furos na 

tampa de um recipiente de vidro. Fazer dois ganchos utilizando fio de cobre e anexar ao vidro 

por meio dos furos da tampa, como mostra a figura abaixo: 

  

 

 

 

2 - Prender em um dos ganchos de cobre o papel de tornassol juntamente com a pétala de 

flor. No outro cone feito adiciona-se enxofre. 

3 - Iniciar a queima do enxofre e imediatamente tampar o frasco. 

4 - Observar e discutir os resultados. 


