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RESUMO 

 

 

A Divulgação Científica e os Textos de divulgação científica vêm apresentando 

destaque nas pesquisas da área de educação em ciências. A pesquisa foi desenvolvida 

nas Escolas Estaduais Berilo Wanderley e Professor Francisco Ivo Cavalcanti, 

localizadas no município de Natal/RN. O objetivo deste trabalho foi elaborar uma 

unidade de ensino dentro de uma perspectiva CTS a partir de um texto de divulgação 

científica para trabalhar conceitos da química orgânica. A aplicação da unidade de 

ensino foi realizada com uma turma da terceira serie do ensino médio com a 

participação de 16 alunos. A pesquisa foi desenvolvida em quatro etapas: análise de 

trabalhos em periódicos nacionais e internacionais sobre divulgação científica e textos 

de divulgação científica; aplicação de um questionário sobre percepção dos alunos 

sobre ciência e tecnologia; elaboração e aplicação da unidade de ensino e aplicação de 

um questionário de avaliação da unidade de ensino. Para coleta dos dados na aplicação 

da unidade de ensino foi utilizada a técnica de observação e os instrumentos foram: 

roteiro de observação, diário de campo e fotografias. Os dados foram analisados a luz 

da abordagem qualitativa. Os resultados demostraram que as atividades propostas na 

unidade didática possibilitaram a construção do conhecimento de forma motivadora e 

significativa. Sendo assim, os textos de divulgação científica podem ser elementos 

colaboradores para o ensino de conceitos científicos nas aulas de química.  

 

Palavras-chave: Ensino de química, unidade de ensino, CTS, divulgação científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

La divulgación científica y los textos de divulgación científica vienen presentando de 

manera destacada en la investigación en el área de la educación en la ciencia. La 

investigación indicado aquí se desarrollado en las escuelas Estatal Berilo Wanderley y 

Prof. Francisco Ivo Cavalcanti, situado la ciudad de Natal/RN. El objetivo de este 

trabajo fue elaborar una unidad didáctica dentro de uma perspectiva CTS desde un 

texto de divugación científica para trabajar conceptos de química orgánica. La 

aplicación de la unidad de educación se realiza en una clase de la escuela secundária, 

con la participación de 16 estudiantes. La investigación se desarrolló en cuatro etapas: 

análisis de trabajos en revistas nacionales e internacionales de divulgación científica y 

textos de divulgación científica; la aplicación de un cuestionario sobre la percepción 

de los estudiantes sobre la ciencia y la tecnología; la elaboración y aplicación de la 

unidad de enseñanza y aplicación de un cuestionario para la evaluación de la unidad de 

enseñanza. Para la recolección de datos sobre la aplicación de la unidad educativa fue 

la técnica de la observación y los instrumentos fueron: observación participativa, 

diario de campo y fotos. Los datos fueron analizados en el enfoque cualitativo. Los 

resultados muestran las actividades propuestas en la unidad didáctica permitieron la 

construcción del conocimiento de una manera motivadora y significativa. Por lo tanto, 

los textos científicos pueden ser elementos empleados para la enseñanza de los 

conceptos científicos en las clases de química. 

 

Palabras clave: enseñanza de la química, unidade didáctica, CTS, divulgación 

cientifica. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Sabemos que na sociedade atual, com o avanço da tecnologia nos meios de 

comunicação e a internet, as informações chegam até nós de forma cada vez mais 

rápida.  

Devido ao atual contexto, onde a quantidade de informações que chegam até 

nós oriundos dos mais diversos meios de comunicação, se faz necessário um ensino 

pautado em propostas curriculares que defendem um processo de ensino aprendizagem 

que vise a formação de cidadãos críticos e formadores de opinião. 

Nesta perspectiva, o professor se torna um mediador da construção dos 

conhecimentos pelos alunos, onde estes participam ativamente do processo, 

apresentando não apenas os conhecimentos escolares, mas considerando as 

implicações sociais. 

Uma abordagem de ensino que possa permitir o cidadão desenvolver 

habilidades e competências para atuar no mundo de maneira crítica é fundamental para 

sua formação cidadã, promovendo uma alfabetização científica. Sendo assim, um 

ensino com enfoque CTS proporciona questionamentos críticos e reflexivos, dentro de 

um contexto cientifico-tecnológico e social (SANTOS, SCHNETZLER, 2003), que 

por meio relacionais e dialógicos pode ser feito com conteúdos divulgados pelos meios 

de comunicação que traz marcas de uma postura educacional CTS (LEAL, 2010). 

Partindo do pressuposto que diversos estudos na área de ensino de ciências 

vêm sinalizando a necessidade de uma Alfabetização Cientifica nas práticas 

educacionais, o ensino por enfoque CTS apresenta-se como uma tendência de ensino 

que dentre seus objetivos, possibilita a formação de um cidadão capaz de realizar 

tomadas de decisão frente a diversos temas sociais, científicos e tecnológicos.  

Durante o período da minha graduação em licenciatura em Química pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sentia a necessidade de me 

aprofundar em questões referentes ao ensino-aprendizagem em Química. Devido à 

estrutura curricular do curso na época, as disciplinas voltadas para o ensino de química 

eram insuficientes para atender essa necessidade, principalmente em relação às 

questões que envolvem ciência, tecnologia e sociedade. 

Ainda na graduação, comecei os primeiros passos na docência lecionando a 

disciplina de ciências para alunos do Ensino Fundamental II. Ao ter contato com a sala 
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de aula, sentia dificuldades em elaborar aulas que pudessem trazer significados 

relevantes para esses alunos. Muitas vezes as aulas eram ministradas dentro de um 

ensino mais tradicional e os resultados não eram satisfatórios e fui tomada por uma 

sensação de angustia por não conseguir melhorar minha pratica docente.  

No último semestre da graduação, no anseio em minimizar essa necessidade e 

buscar novos conhecimentos para minha prática docente, procurei conhecer os 

programas de Pós-graduação e suas linhas de pesquisa. Como resultado dessa busca, o 

programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências Naturais e da Matemática 

apresentou o perfil adequado em relação as minhas expectativas na área de ensino de 

química. Fiz a seleção, porém, não obtive êxito.  

Para conhecer melhor o programa, cursei por dois semestres consecutivos as 

disciplinas Filosofia das Ciências e ensino das Ciências Naturais e da Matemática e 

Metodologia da Pesquisa como aluna especial.  No ano de 2013, ingressei no 

programa como aluna regular onde tive a oportunidade de cursar disciplinas que nos 

permitiram realizar leituras sobre história das ciências, didática das ciências e outros 

meios de discussões, debates, atividades e troca de experiências com outros colegas.   

Em meio a esse processo, as reflexões tornaram-se mais constantes sobre o 

caminho a seguir na pesquisa, ao participar de um minicurso de formação para alunos 

de graduação, tive o contato com o uso de textos para o ensino. A abordagem 

apresentada nos chamou atenção e desde então, passei a pensar se seria possível e 

como poderia se utilizar os textos dentro de uma proposta com enfoque CTS. Ao 

realizar pesquisas, me deparei com o uso de textos de divulgação para o ensino de 

ciências e encontrei uma possibilidade em trabalhar com esses textos.  

Dessa forma, com base nas pesquisas realizadas e no referencial teórico adotado, 

foram traçados o objetivo geral e os objetivos específicos desse trabalho: Elaborar uma 

unidade de ensino dentro de uma perspectiva CTS, a partir de um texto de divulgação 

científica como eixo norteador para o ensino de conceitos da Química Orgânica, sendo 

este o objetivo geral. Para alcançar esse objetivo, forma definidos alguns objetivos 

específicos:  

 

 Investigar as percepções dos alunos sobre ciência e tecnologia; 

 Realizar um levantamento da produção cientifica em periódicos nacionais e 

internacionais sobre Divulgação científica; 
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 Elaborar e aplicar uma unidade de ensino com uma abordagem CTS a partir de 

um texto de divulgação científica em sala de aula; 

 Avaliar as atividades da unidade de ensino como instrumento da construção do 

conhecimento. 

Procurou-se estruturar o trabalho de acordo com os objetivos apresentados em 

cinco capítulos. No primeiro capitulo é apresentado um breve histórico sobre CTS, seu 

enfoque na área educacional e sua relação com a divulgação científica. 

O segundo capítulo é constituído pelo contexto da pesquisa, os objetivos, o 

percurso metodológico, os instrumentos da coleta de dados e um levantamento da 

produção científica em periódicos nacionais e internacionais sobre divulgação 

científica. 

O terceiro capítulo foi organizado com a intenção de apresentar o olhar da 

literatura sobre os textos de divulgação científica e os dados do levantamento da 

produção científica sobre o assunto. 

No quarto capitulo são apresentados os resultados do questionário aplicado sobre 

percepções da ciência e tecnologia e mapeamento nos periódicos nacionais e 

internacionais sobre divulgação científica. 

Por fim, o quinto capítulo contem a unidade didática. Este capítulo trata desde 

sua elaboração, aplicação e avaliação das atividades da unidade de ensino. 
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CAPÍTULO 1: O ENFOQUE CTS E A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

1.1. Breve Histórico 

O movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) surgiu em meados da 

década de 60-70. Esse campo de trabalho busca a compreensão dos fatos científicos e 

tecnológicos no contexto social tanto em relação às condições sociais como no que diz 

respeito as suas consequências social e ambiental.  (CEREZO, 1998).  

De acordo com Pinheiro (2005), CTS corresponde ao estudo das inter-relações 

existentes entre a ciência, a tecnologia e a sociedade, constituindo um campo de 

trabalho que se volta tanto para a investigação acadêmica quanto para as políticas 

públicas. Baseia-se em novas correntes de investigação em filosofia e sociologia da 

ciência, podendo aparecer como forma de reivindicação da população para 

participação mais democrática nas decisões que envolvem o contexto científico-

tecnológico ao qual pertence. Para tanto, o enfoque CTS busca entender os aspectos 

sociais do desenvolvimento tecnocientífico, tanto nos benefícios que esse 

desenvolvimento possa estar trazendo, como também as consequências sociais e 

ambientais que poderá causar. 

Os estudos sobre CTS surgem como uma releitura crítica do papel científico-

tecnológico na sociedade tendo duas origens distintas: Europeia e Americana 

(COMEGNO, KUWABARA, GUIMARÃES, 2008).  

Sobre a origem europeia, Pinheiro (2005) destaca que: 

[...] Caracteriza-se como uma tradição de investigação acadêmica, mais que 

educativa ou de divulgação, tendo como principais conhecimentos 

formadores de sua base as ciências sociais, dentre elas a sociologia, a 

antropologia e a psicologia. Coloca ênfase na dimensão social antecedente 

ao desenvolvimento científico-tecnológico, centrando-se na explicação da 

origem das teorias científicas e, portanto, da ciência como processo 

(PINHEIRO, 2005, p. 32). 

Conforme a autora, a origem europeia busca ampliar seu contexto de maneira a 

explicitar de que forma a diversidade dos fatores sociais (políticos, econômicos, 

culturais, religiosos etc.) influenciam no contexto cientifico-tecnológico. 

A tradição americana, por sua vez, focou nas consequências ambientais e sociais 

dos produtos tecnológicos. Do ponto de vista acadêmico, seus estudos são de caráter 

humanístico (filosofia, história, politica, etc.). A consolidação institucional da tradição 

deu-se através da educação e da reflexão política (CEREZO, 1998). No Quadro (1), as 

principais diferenças entre as duas tradições. 
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Quadro 1 - Diferenças entre as tradições CTS 

TRADIÇÃO EUROPÉIA TRADIÇÃO AMERICANA 

Institucionalização acadêmica na Europa 

(em suas origens) 

Institucionalização administrativa e 

acadêmica nos EUA (em suas origens) 

Ênfase nos fatores sociais Ênfase nas consequências sociais 

Atenção primeira à ciência e, secundária, 

à tecnologia. 

Atenção à tecnologia e, secundária, à 

ciência. 

Caráter teórico e descritivo  Caráter prático e valorativo 

Quadro explicativo: ciências sociais 

(sociologia, psicologia, antropologia, etc.).  

Quadro avaliativo: ética, teoria da 

educação. 

Fonte: Extraído de Gárcia Palacios et al., 2001, p.128 

 

De acordo com o Cerezo (1998), os estudos de CTS possuem uma diversidade em 

programas disciplinares que enfatizam a dimensão social da Ciência e Tecnologia. 

Embora existam diferenças nas duas tradições, compartilha um núcleo comum, a 

saber: 

1)  Rejeição da imagem da ciência como uma atividade pura;  

2) Crítica da concepção de tecnologia como ciência aplicada e neutra;  

3) Crítica à tecnocracia. 

Os estudos e programas CTS vêm se desenvolvendo desde o seu início em três 

grandes direções (Gárcia Palacios et al., 2003): 

 Campo da pesquisa: Os estudos são colocados como uma alternativa de reflexão 

acadêmica tradicional sobre Ciência e Tecnologia, promovendo uma visão 

social mais contextualizada da atividade científica. 

 Campo da Política Pública: Defende a regulação social da Ciência e Tecnologia, 

promovendo a criação de diversos mecanismos democráticos que facilitem a 

abertura de processos de tomada de decisão em questões concernentes a 

politicas cientifico-tecnológicos. O movimento CTS neste campo possui um 

caráter mais prático, requer a participação da sociedade. 

 Campo educacional: esta nova imagem da ciência e da tecnologia na sociedade 

tem cristalizado o surgimento de programas e materiais CTS no ensino 

secundário e universitário em vários países. 
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Segundo  García Palácios et al. (2001), os estudos em CTS buscam a compreensão 

da dimensão social da ciência e da tecnologia , tanto do ponto de vista da sua origem 

social como suas consequências sociais e ambientais. 

Em uma revisão bibliográfica realizada por Acevedo Diáz e Acevedo Romero 

(2015) sobre a educação CTS, foram destacadas as dimensões mais relevantes deste 

movimento: 

 Currículo, projetos e materiais CTS: Fundamentos e exemplos; 

 Avaliação CTS: Fundamentos e Metodologia; 

 Epistemologia e natureza da ciência; 

 História, filosofia e sociologia da ciência; 

 Educação tecnológica; 

 Gênero, ciência e tecnologia. 

 

1.2. O enfoque CTS na educação 

Como visto anteriormente, o movimento CTS surgiu entre as décadas de 60 e 70 

e apesar de não ter sua origem no contexto educacional, é um dos principais campos 

de investigação e ação social do movimento (PINHEIRO, SILVEIRA E BAZZO, 

2007). Conforme esses autores, o enfoque no contexto educativo traz a necessidade de 

modificar a estrutura curricular dos conteúdos, de maneira a inserir a ciência e 

tecnologia em novas percepções ligadas ao contexto social. 

Segundo Roberts (1991 apud MORTIMER e SANTOS, 2002), as ênfases 

curriculares (Ciência no contexto social e CTS) tratam das inter-relações entre 

explicitação científica, planejamento tecnológico, solução de problemas e tomada de 

decisão sobre temas práticos de importância social.  

Conforme o autor, esses currículos apresentam concepções: 

I. Ciência como atividade humana que tenta controlar o ambiente e a nós mesmos, 

e que é intimamente relacionada à tecnologia e às questões sociais; 

II. Sociedade que busca desenvolver, no publico em geral e também nos cientistas, 

uma visão operacional sofisticada de como são tomadas decisões sobre os 

problemas sociais relacionados à ciência e tecnologia; 

III. Aluno como alguém que seja preparado para tomar decisões inteligentes e que 

compreenda a base científica da tecnologia e a base prática das decisões; 
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IV. Professor como aquele que desenvolve o conhecimento e o comprometimento 

com as inter-relações complexas entre ciências, tecnologia e decisões.  

Os estudos em CTS emergem da necessidade de discussão a respeito do papel e 

implicações da ciência na sociedade (SANTOS, 2011). Durante esse processo segundo 

o autor, muitos trabalhos surgiram com a denominação CTS, possibilitando diferentes 

concepções e significados. 

Os trabalhos voltados para o enfoque CTS podem ser classificados em três 

modalidades de acordo com a classificação adotada por Luján López (1994 apud 

SANTOS, 2011): 

1. Enxerto CTS: enquadra os currículos que incluem temas CTS sem alterar a 

abordagem tradicional dos conteúdos científicos. Nesta modalidade, o tema 

CTS possui uma posição secundária. Como exemplos desta modalidade, 

podemos citar o projeto SATIS (Science and Technology in Society) na 

Inglaterra e o projeto Harvard Projet Physics nos Estados unidos. 

2. Ciência vista por meio de CTS: Os conceitos científicos são introduzidos a partir 

de temas CTS mais evidenciados no currículo. O Projeto PLON (Dutch physics 

curriculum development project) desenvolvido na Holanda, exemplifica a 

modalidade. 

3. Programas CTS puros: as discussões das implicações CTS são o foco central do 

programa e os conceitos científicos complementam o currículo, ocupando uma 

posição secundária. O projeto SISCON (Studies in a Social Context) da 

Inglaterra é o mais conhecido.  

Entendemos que o trabalho aqui proposto, está voltado para um enfoque CTS onde 

os conceitos científicos serão introduzidos de maneira tradicional, porém, incluindo 

um tema com elementos CTS a partir da leitura de um texto de divulgação científica. 

O ensino com enfoque CTS proporciona uma ampla visão sobre ciência e 

tecnologia, uma vez que as atividades são direcionadas para esse objetivo, visando 

consequentemente à alfabetização científica e tecnológica dos cidadãos (Freire, 2007). 

Para os estudantes, compreender o mundo real apenas com conhecimentos científicos 

não possibilita entender as questões que envolvem aspectos científico-tecnológicos e o 

ensino através do enfoque CTS contribui conforme Comegno, Kuwabara e Guimarães 

(2008), para a apropriação dos conteúdos de modo a fazermos perceber as relações 
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entre ciência e tecnologia e que estas influenciam transformações nos aspectos sociais, 

político e econômico e também podem ser influenciadas por esses aspectos. 

A educação com uma abordagem CTS de acordo com Santos, Schnetzler (2003), 

Bazzo, Lisinger e Pereira (2003 apud VIEIRA e BAZZO, 2007), tem como objetivos: 

 Capacidade de tomada de decisão; 

 Alfabetização cientifica e tecnológica; 

 Formar cidadãos; 

 Preparar os alunos para compreender e saber se posicionar diante dos problemas 

da vida real; 

 Compreender a natureza da ciência e da tecnologia e sua importância e papel na 

sociedade. 

Sabemos que o campo em que movimento CTS tem tido grande destaque e se 

ampliado é no campo educacional. O marco legal que ressalta a necessidade do estudo 

com enfoque CTS sinaliza para um ensino contextualizado, interdisciplinar e de 

instrumento de transformação humana e de exercício da cidadania. 

Sendo assim é importante conhecermos a importância desse enfoque no contexto 

do ensino médio. Para isso, se faz necessário conhecer os objetivos delineados para 

esse nível de ensino nos documentos oficiais que o regem. 

 A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) em seu artigo 22 ressalta que as finalidades da 

educação básica é assegurar ao aluno uma formação cidadã e possibilitar os meios 

para seu desenvolvimento no trabalho e estudos. 

O artigo evidencia que não se pode limitar a função do ensino médio a preparar os 

alunos para sua entrada no ensino superior ou formação profissionalizante. No 

contexto em que a sociedade atual está inserida, é exigido do cidadão muito mais do 

que dominar a leitura e a escrita. O cidadão nesse contexto deverá adquirir 

conhecimentos básicos em distintas áreas para que possa viver em uma sociedade 

moderna e tecnológica (SANTOS, SCHNETZLER, 2003; PINHEIRO, SILVEIRA E 

BAZZO, 2007). 

As Orientações Curriculares para o Ensino médio destacam que: 

Esse enfoque possibilita a discussão da relação entre os pólos que a sigla 

designa e a relevância de aspectos tecnocientíficos em acontecimentos 

sociais significativos. Envolve ainda reflexões no campo econômico e sua 

articulação com o desenvolvimento tecnológico e científico. É uma 

perspectiva baseada em argumentos para a promoção da alfabetização 

científica entre a população em geral. [...] (BRASIL, 2006, págs. 62-63) 
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O documento ressalta que o ensino com o enfoque CTS possibilita construir 

competências como atitudes críticas perante acontecimentos sociais que envolvam 

conhecimentos científico-tecnológicos, tomada de decisões sobre temas referentes à 

ciência e tecnologia divulgadas pelas diferentes mídias de forma analítica e crítica. 

Conforme Silva e Nuñez (2006), as Orientações Curriculares para o ensino 

Médio em concordância com a Lei de Diretrizes e Base apontam para um ensino onde 

o aluno deve ser preparado para o exercício de sua cidadania e posicionar-se 

criticamente sobre a ciência e a importância da relação com a tecnologia, sociedade e 

ambiente. 

De acordo com Pinheiro, Silveira e Bazzo (2007), uma das preocupações do 

ensino médio é em relação a função social. Sobre isso, destacamos um dos objetivos 

dos PCN: 

A formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências 

necessárias à integração de seu projeto individual ao projeto da sociedade 

em que se situa; o aprimoramento do educando como pessoa humana, 

incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e 

do pensamento crítico; a preparação e orientação básica para a sua 

integração ao mundo do trabalho, com as competências que garantam seu 

aprimoramento profissional e permitam acompanhar as mudanças que 

caracterizam a produção no nosso tempo; o desenvolvimento das 

competências para continuar aprendendo, de forma autônoma e crítica, em 

níveis mais complexos de estudos (BRASIL, 1999, p. 23). 

Uma vez que o ensino médio deixa de ter como prioridade o caráter formativo 

do indivíduo, a preocupação agora está voltada para um currículo que possa promover 

no cidadão a capacidade de desenvolver-se em termos pessoal e social a fim de se 

posicionar e questionar em relação as questões do conhecimento científico e 

tecnológico (PINHEIRO, SILVEIRA E BAZZO,2007). 

Sendo assim, entendemos que os documentos oficiais de educação com seus 

objetivos e finalidades viabilizam o enfoque CTS como uma proposta para o ensino 

médio visto que, para esse enfoque, possibilita aproximar as questões cientifico-

tecnológico e sua dimensão social. 

O uso do enfoque CTS como estratégia de ensino para o processo de ensino-

aprendizagem é uma ferramenta pedagógica relevante para um ensino de ciências 

baseado na formação de cidadãos críticos, capazes de tomar decisões relevantes na 
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sociedade relacionados a aspectos científicos e tecnológicos (SANTOS, 

SCHNETZLER, 2003). 

 

1.3. Enfoque CTS e Divulgação Científica 

No campo de estudos CTS, a divulgação científica é um dos pontos de estudo. A 

forma como as questões sobre C&T são divulgadas (ou não) podem determinar a 

compreensão sobre a ciência (SANTOS et al, 2009). Para os autores, a DC possui uma 

influência de forma direta na compreensão e interesse da população nos assuntos 

cientifico-tecnológico e não pode ser vista como uma simples transferência de 

conhecimento. 

O movimento CTS conforme Comegno, Kuwabara e Guimarães (2008), procura 

delinear para o ensino de CTS uma perspectiva de superação da visão triunfalista da 

ciência, incluindo relações íntimas com sociedade e defendendo uma visão de ciência 

voltada ao interesse da sociedade, visando a compreensão das implicações sociais ao 

conhecimento científico. 

Diante de variados modelos de interação entre ciência e tecnologia que definem 

os caminhos em que a sociedade deve seguir é importante questionar em que 

momentos decisivos a população pode participar, tomar conhecimento e contribuir nas 

discussões que irão definir políticas públicas do Estado. Nesse contexto, a DC se 

apresenta como importante atuação dentro do movimento CTS (RAZUCK e 

RAZUCK, 2010).  

Para Santos e Mortimer (2002), os trabalhos em CTS surgem da necessidade de 

formar cidadãos em C&T. Considerando que o objetivo central da educação CTS é 

alfabetizar cientifica e tecnologicamente os cidadãos, estão imersos nesse contexto a 

educação científica e o letramento de maneira que os currículos nessa área apresentam 

uma contribuição relevante para a divulgação científica (SANTOS, 2007).  

Para esse autor, 

Tornar a educação científica uma cultura científica é desenvolver valores 

estéticos e de sensibilidade, popularizando o conhecimento científico pelo 

seu uso social como modos elaborados de resolver problemas humanos. 

Para isso, torna-se relevante o uso de meios informais de divulgação 

científica, como textos de jornais e revistas e programas televisivos e 

radiofônicos em sala de aula. (SANTOS,2007, p.487) 
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A alfabetização científica e tecnológica (ACT) é discutida por Auler e Delizoicov 

(2001) dentro das perspectivas reducionista e ampliada. No entendimento desses 

autores, uma ACT na perspectiva reducionista, o ensino está baseado nos conceitos e 

ignora a existência dos mitos (superioridade do modelo de decisões tecnocráticas, 

perspectiva salvacionista da Ciência-Tecnologia e o determinismo tecnológico) e está 

fundamentada numa postura de pouca criticidade em relação aos fatos que trazem 

implicações da ciência e tecnologia na sociedade. Entendemos que sob essa 

perspectiva, a ACT reducionista não possibilita a compreensão e pensamento crítico 

de aspectos mais abrangentes como políticos, sociais e econômicos relacionados à 

ciência e tecnologia. 

Na perspectiva ampliada tais conceitos são pensados como meios para 

compreensão de temas sociais relevantes e sua aproximação com o referencial 

freiriano pode contribuir para a superação desses mitos.  Para os autores essa 

aproximação se dá quando Freire relaciona a educação com “conhecimento crítico da 

realidade”, com “uma leitura crítica do mundo” e o ponto central dessa aproximação 

se constitui quando, “Para “uma leitura crítica do mundo”, para o “desvelamento da 

realidade”, a problematização, a desmistificação dos mitos construídos, 

historicamente, sobre as interações entre Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), é 

fundamental” (AULER, DELIZOICOV, 20011, págs. 7-8). 

Para Chassot (2003) ser alfabetizado cientificamente é saber ler a linguagem em 

que está escrita a natureza, uma vez que considera a ciência uma linguagem utilizada 

para explicar a natureza. Para esse autor, uma pessoa que não é capaz de realizar a 

leitura desse universo, não é alfabetizada cientificamente. Outro aspecto relevante para 

o autor está na possibilidade de as pessoas serem alfabetizadas cientificamente na 

dimensão da inclusão social. Para ele, não é suficiente que a ciência seja apenas 

compreendida pelas pessoas e sim “facilitadora do estar fazendo parte do mundo”. 

No nosso entendimento, nosso trabalho pode possibilitar uma alfabetização 

científica e tecnológica com aproximações do referencial freiriano sobre um 

conhecimento e leitura crítica da realidade. 

Um dos significados da alfabetização Científica está vinculado à compreensão 

dos conceitos e métodos científicos. Tal significado deve-se a preocupação em formar 

cientistas após a segunda guerra mundial, onde os americanos recebiam concessão de 

dinheiro para os projetos, com a finalidade de incentivar os jovens a seguir a carreira 
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científica (ARAÚJO, CALUZI E CALDEIRA, 2006). Segundo os autores, esse 

significado foi alterado com o início do movimento CTS onde atualmente, está 

relacionado em formar cidadãos capazes de tomarem decisões de maneira responsável 

sobre assuntos relacionados à ciência e tecnologia e seus determinantes políticos, 

sociais e econômicos. 

Tendo em vista essa preocupação da alfabetização científica em formar 

cidadãos, a divulgação científica possui um papel essencial.  Diante de uma sociedade 

inserida na ciência e tecnologia, ter acesso a conhecimentos científicos que são 

produzidos é um elemento essencial para o exercício da cidadania (GOUVÊA, 2000).  

Para promover uma aproximação desses conhecimentos com a sociedade é 

necessário fazer com que os mesmos se tornem de fácil entendimento para a 

população. Valério e Bazzo (2006) destacam o papel da divulgação cientifica como 

ferramenta educativa, inserida no contexto mais amplo da educação pública e dotada 

de um potencial ímpar para atender os anseios de uma sociedade que começa a 

reconstruir a sua relação com a ciência e tecnologia. Para isso, faz uso de um amplo 

meio de comunicação (museologia, a dramaturgia, a literatura, jornalismo).  

Para Barros (2003 apud GOMES et al ,2012), a DC emerge como uma 

alternativa ao ensino de ciências, aproximando o saber escolar e o conhecimento 

produzido pelos pesquisadores. Conforme o autor, os recursos da DC possibilitam 

ensinar os conceitos científicos de maneira mais acessível aos alunos relacionando 

com suas experiências cotidianas, o que pode permitir a esses alunos desenvolver uma 

concepção de ciência, tecnologia e sociedade diferente das que predominam no ensino 

formal. 

Uma abordagem de ensino que permita o cidadão desenvolver habilidades e 

competências para atuar no mundo de maneira crítica é fundamental para sua 

formação cidadã, promovendo uma alfabetização científica. Sendo assim se faz 

necessário uma reflexão crítica sobre como os conteúdos referentes à ciência e 

tecnologia vem sendo abordados nas salas de aula. Conforme Martinez (1997 apud 

EICHLER e DEL PINO, 2002), o acesso à informação relacionada ao conteúdo 

científico pelos meios de comunicação no processo de ensino-aprendizagem 

possibilita o desenvolvimento de habilidades (pensar, analisar, criticar, etc.) além de 

promover nos estudantes o pensamento crítico, analítico e científico. 
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De acordo com Ricardo (2007), a escola não é a única fonte de cultura científica 

(formal) e a mídia (informal) exerce uma forte influência na opinião pública no que se 

refere à tomada de decisão de ordem pública por meio de diversos temas que divulga.      

Para o autor, 

As diversas formas de comunicação que falam a respeito da ciência e da 

tecnologia contribuem para a construção de uma percepção pública da 

ciência e isso não ocorre somente com os alunos, mas também com os 

professores, uma vez que todos estão suscetíveis a criar suas representações 

sociais acerca do empreendimento científico e tecnológico. Tais 

representações interferem nas escolhas didáticas e a relevância social da 

ciência e da tecnologia supostamente justificaria o ensino destas na escola 

com uma finalidade em si mesma, como se fosse óbvia e natural, o que é 

discutível. Os meios não formais de divulgação e educação científica e 

tecnológica assim, de certo modo, um vazio deixado na escola, que é o de 

dar acesso aos avanços dessas áreas de saberes às pessoas uma vez que 

estas vivenciam em seu cotidiano a tomada de decisões e debates atuais que 

envolvem aspectos científicos e tecnológicos (Ricardo, 2007) 

Em conformidade com as recomendações dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, 

Lidar com o arsenal de informações atualmente disponíveis depende de 

habilidades para obter, sistematizar, produzir e mesmo difundir 

informações (...). Isso inclui ser um leitor crítico e atento das notícias 

científicas divulgadas de diferentes formas: vídeos, programas de televisão, 

sites da Internet ou notícias de jornais (BRASIL, 1999) 

A literatura relata experiências onde sugerem que, a utilização de textos de 

divulgação científica em ambientes de educação formal pode favorecer novos sentidos 

no ensino-aprendizagem de ciências, uma vez que aliados a metodologias que 

possibilitem o desenvolvimento cultural dos alunos, contemplem uma educação para a 

cidadania e reflexões sobre os valores associados à ciência (FERREIRA e QUEIROZ, 

2012a). 

As potencialidades, contribuições, seu uso, objetivos e outros resultados sobre o 

os textos de divulgação científica no processo de ensino-aprendizagem serão 

discutidos no próximo capítulo. 
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1.4. Divulgação Científica 

O movimento CTS surgiu em meio a um descontentamento devido aos diversos 

problemas (ambientais e sociais) gerados por atividades científico-tecnológicas e, 

diante desse contexto, surge o interesse em estudar a dimensão social da ciência e 

tecnologia (CEREZO, 1998).  

De acordo com Albagli (1996), a partir do pós-guerra, a ciência passou a ter 

grande influência econômica na vida das pessoas, o que fez chamar a atenção da 

sociedade para preocupar-se com os impactos negativos deixados pelo progresso 

científico-tecnológico. Segundo a autora, o quadro de turbulência política e social que 

caracterizou as décadas de 60-70 fez com que as atenções sobre a necessidade de 

melhor informar a sociedade a respeito da ciência e seus impactos fossem vistas de 

maneira mais clara, como também iniciativas orientadas para a popularização da 

ciência e tecnologia. Para a autora, o papel da divulgação científica vem evoluindo ao 

longo do tempo e acompanha o próprio desenvolvimento da ciência e tecnologia e 

orientam-se em diferentes objetivos como: 

a) Educacional – Neste âmbito, a informação científica é transmitida tanto no 

caráter prático quanto cultural. No prático, a intenção é fazer com que o 

indivíduo seja esclarecido sobre a solução de problemas e revelações sobre 

fenômenos científicos já estudados. No cultural, o objetivo é estimular a 

curiosidade científica do indivíduo. 

b) Cívico – Busca o desenvolvimento de uma opinião pública a respeito dos 

impactos do desenvolvimento científico-tecnológico através da transmissão e 

ampliação da consciência do cidadão sobre questões sociais, econômicas e 

ambientais sobre a ciência e tecnologia. 

c) Mobilização popular – Visa ampliar a quantidade e qualidade da participação da 

sociedade na formulação de políticas públicas e escolha de opções tecnológicas 

a fim de intervir melhor no processo decisório. 

Conforme Cunha (2009), o termo Divulgação Científica (DC) é usado para 

expressar a interação entre ciência e o público. Segundo a autora, o termo divulgação 

tem sua origem etimológica no latim divulgare (que quer dizer tornar conhecido, 

publicar, difundir, etc.) e provém do verbo “divulgar”. Sendo assim, podemos dizer 

que divulgação científica tem como princípio tornar público os conhecimentos 

científicos. Ainda de acordo com a autora, outros termos estão relacionados com a DC. 
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São eles: difusão Científica (superior) e os termos equivalentes vulgarização da 

ciência, popularização da ciência e ainda alfabetização científica. 

A difusão científica é “todo e qualquer processo ou recurso utilizado para 

veiculação de informações científicas e tecnológicas” (BUENO, 1985). Dentro dessa 

perspectiva, pode se apresentar em duas modalidades: 

1. Disseminação Científica: Quando o objetivo da comunicação é divulgar a 

ciência ao público de especialistas, cientistas e pesquisadores. 

2. Divulgação científica: Quando o objetivo é comunicar a um público não 

especialista os conhecimentos científicos. Neste caso, estamos falando de 

divulgação da ciência, popularização da ciência, vulgarização da ciência ou 

alfabetização científica. 

Diversos autores Bueno (2007); Melo (1982) e Reis (2006) apontam que a 

divulgação científica tem como finalidade comunicar, divulgar conhecimentos 

científicos em uma linguagem acessível para não especialista. Melo (1982) aponta a 

função educativa da DC como fonte de conhecimento para a população e promover o 

conhecimento produzido nas universidades e centros de pesquisa. Reis (2006), diz que 

o propósito da DC não está em apenas noticiar e interpretar os progressos das 

pesquisas, mas tornar familiar ao público não especialista a natureza do trabalho da 

ciência e da vida dos cientistas. 

Conforme Leitão Filho (1992), os estudos iniciais sobre a popularização da ciência 

tiveram inspiração política e tinham o interesse em saber até que ponto a sociedade 

apoiaria o desenvolvimento científico e tecnológico.  

 A expansão da divulgação científica vem demonstrando seu crescimento ao 

longo dos anos de maneira considerável e desde as décadas de 80 e 90, alguns autores 

como Argawal, 1985; Melo, 1982; Trachman, 1981 e Wynne, 1992 (apud LEITÃO 

FILHO, 1992) já sinalizavam esse crescimento e para eles, existem diferentes 

interpretações para as motivações acerca dessas expansões tais como: 

1) Caráter transformador das atividades de divulgação científica; 

2) As atividades de divulgação da C&T vistas com aspectos corporativos e 

conservador; 

3) Questionamento sobre a efetividade e utilização das iniciativas de popularização 

da ciência, baseado na ideia de que a natureza frequentemente ambígua do 
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conhecimento cientifico não permite qualquer participação informada nos 

processos de tomada de decisão. 

 Os argumentos que enfatizam sobre o caráter potencialmente transformador das 

atividades de divulgação científica e tecnológica, Argawal (1985 apud LEITÃO 

FILHO, 1992) justifica sua importância nos seguintes fatores:  

 O crescimento significativo da produção científica recente; 

 A necessidade de maior controle social dos impactos da ciência e tecnologia na 

vida cotidiana e a necessidade de orientá-las para dar solução aos problemas 

básicos da humanidade; 

 A crescente complexidade da ciência e tecnologia e a necessidade de traduzi-las 

para não especialistas, sejam eles tomadores de decisão (legisladores, 

burocratas e outros), seja o público em geral; 

 A demanda por processos decisórios mais abertos e democráticos na aplicação 

da ciência e tecnologia a problemas sociais; 

 A crescente brecha de conhecimento científico e tecnológico, entre o Norte e o 

Sul, e a necessidade de promover um maior fluxo informacional entre esses 

grupos de países. 

 Em relação à segunda interpretação onde o crescimento das atividades de 

divulgação científica é visto de uma perspectiva corporativa, essa visão iniciou-se a 

partir da segunda guerra mundial. Para Wynne (1992, apud LEITÃO FILHO, 1992), 

os cientistas acreditavam que a sociedade apoiaria de maneira incondicional ao 

financiamento governamental das atividades científicas mesmo sem ter a compreensão 

dos métodos e usos da ciência. Segundo o autor, a perda de prestígio e o apoio da 

sociedade à ciência foram entendidos pela comunidade científica como resultado da 

falta de compreensão social sobre as atividades científicas. 

 Por fim, a terceira interpretação para tais motivações indica que a efetividade e a 

contribuição dos esforços feitos para promover a compreensão pública da ciência e 

tecnologia são questionáveis, principalmente se for considerado seus objetivos. A 

partir dessa compreensão, ampliar a informação científica do cidadão comum é algo 

intrinsecamente bom, mas, não seria o suficiente para justificar o investimento público 

em programas especialmente orientados para tal finalidade porque o resultado do 

investimento seria frequentemente inatingível (TRACHMAN, 1981, apud, LEITÃO 

FILHO, 1992).   
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CAPÍTULO 2: PERCURSO METODOLOGICO  

Neste capítulo apresentaremos são apresentados o contexto da pesquisa, os sujeitos 

que participaram da aplicação do produto educacional, o percurso metodológico, os 

instrumentos utilizados para a coleta de dados e como foi feita a análise dos periódicos 

nacionais e internacionais sobre divulgação científica. 

2.1 Sujeitos e Contexto da Pesquisa 

A pesquisa foi realizada em duas escolas. A primeira foi a Escola Estadual 

Berilo Wanderley, localizada na zona sul do município de Natal/RN onde foi feita a 

aplicação do questionário 1 (ver em apêndice A) com 39 alunos do terceiro ano do 

ensino médio com idade entre 17-34 anos. Devido a alguns contratempos, não foi 

possível dar continuidade a pesquisa na referida escola. Sendo assim, a pesquisa foi 

concluída na Escola Estadual professor Francisco Ivo Cavalcanti, localizada na zona 

oeste do mesmo município, onde foi feita a aplicação do produto educacional. Foram 

16 alunos participantes com idade entre 17-19 anos do terceiro ano do ensino médio 

2.2. Objetivos da pesquisa 

O objetivo geral desta pesquisa é elaborar uma unidade de ensino dentro de 

uma perspectiva CTS, a partir de um texto de divulgação científica como eixo 

norteador para o ensino de conceitos da Química Orgânica.   

Para isso, foram organizados os objetivos específicos: 

 Investigar as percepções dos alunos sobre ciência e tecnologia; 

 Realizar um levantamento da produção científica em periódicos nacionais e 

internacionais sobre Divulgação Científica; 

 Elaborar e aplicar uma unidade de ensino com uma abordagem CTS a partir de 

um texto de divulgação científica em sala de aula; 

 Avaliar as atividades da unidade de ensino como instrumento da construção do 

conhecimento. 
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2.3. O Percurso Metodológico 

O percurso metodológico desta pesquisa foi dividido em quatro etapas. Na 

primeira foi feito um levantamento da produção científica dos trabalhos sobre DC em 

periódicos nacionais e internacionais. Esse foi feito com o objetivo de conhecer como 

a DC está sendo utilizada no contexto educacional. 

 Na segunda etapa, foi aplicado um questionário aos alunos e tinha como objetivo 

conhecer suas percepções sobre ciência e tecnologia. A partir dos resultados da 

aplicação do questionário (em anexo) os dados foram organizados em temáticas de 

acordo com o tema central de cada questão. As questões do questionário foram 

baseadas nos trabalhos de Vogt e Polino (2003) e Cunha (2009). 

A terceira etapa foi a elaboração e aplicação do produto educacional com os alunos 

do terceiro ano da Escola Estadual Francisco Ivo Cavalcanti. A quarta etapa foi a 

aplicação de um questionário com quatro perguntas abertas e uma de múltipla escolha 

onde os alunos avaliaram as atividades da unidade de ensino. 

 

2.4. Instrumentos da coleta de dados   

 A metodologia da pesquisa em educação em ciências é semelhante às pesquisas 

na área da educação e apoiam-se em dois paradigmas clássicos: o qualitativo e o 

quantitativo.  

Essa pesquisa possui elementos de uma abordagem qualitativa uma vez que as 

análises realizadas se baseiam nos dados de escrita e observação nas ações dos alunos 

durante as atividades realizadas em sala de aula. Conforme Bodgan e Biklen (1982, 

apud, Lüdke e André, 1986), pesquisas com essa abordagem envolve o contato do 

pesquisador no ambiente natural (sala de aula) onde se quer investigar, envolvendo a 

obtenção de dados descritivos e foca mais no processo do que no produto. 

 

2.5. Técnicas 

 As técnicas e instrumentos de pesquisa constituem um conjunto de 

procedimentos operacionais que mediam de forma prática a realização das pesquisas 

(SEVERINO, 2007). Podem se apresentar sob forma de Documentação, Entrevistas 

(não-diretivas e estruturadas), História de vida, Observação e Questionário. 
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Questionário 

 O uso de questionário conforme Severino (2007, p.125) destina-se a levantar 

informações de forma escrita a fim de conhecer a opinião dos sujeitos pesquisados 

sobre temas em estudo. Esses temas devem concordar com os objetivos da pesquisa 

(MARCONI e LAKATOS, 2010). Durante o processo de elaboração conforme 

descreve esses autores, foram consideradas as limitações, seleção das questões, o grau 

de importância e o limite do número de questões. 

Nesta pesquisa foram elaborados dois questionários: o primeiro foi aplicado 

inicialmente para conhecer as percepções dos alunos sobre ciência e tecnologia e o 

segundo para avaliação das atividades da unidade de ensino. 

Além da estrutura dos questionários estarem de acordo com os objetivos da 

pesquisa, devem ser claras e objetivas para evitar dúvidas por parte dos participantes. 

O primeiro questionário (apêndice A) apresentava 12 questões fechadas. O segundo 

questionário (anexo A) apresentava 4 questões abertas e uma fechada. 

Quadro 2: Modelo do questionário de avaliação da unidade de ensino 

Posição da pergunta Perguntas 

1 Das atividades realizadas (leitura do texto, atividade 

experimental, exposição do vídeo) você teve dificuldade em 

alguma delas? Em caso afirmativo, cite-a. 

2 As atividades realizadas durante a aplicação da Unidade de 

Ensino possibilitaram a você alguma compreensão dos 

conceitos químicos trabalhados? Justifique sua resposta. 

3 O que você mudaria ou acrescentaria para melhorar esta 

unidade de ensino? 

4 O tema estudado foi interessante? 

 (  ) SIM     (  ) NÃO  

5 Que outro (s) tema (s) você teria curiosidade e gostaria que 

fosse estudado na disciplina de Química? 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Observação  

Na pesquisa optou-se pela observação devido à autora não estar em atuação em 

sala de aula e a aplicação do produto educacional ter sido realizada pela professora 

titular da turma escolhida. A escolha pela observação tem por finalidade coletar no 

próprio ambiente da sala de aula, os dados da aplicação do material e também 

acompanhar as ações em cada uma delas. 

A observação na abordagem qualitativa permite um contato mais pessoal do 

pesquisador com o fenômeno que se pretende investigar no seu local natural. Também 

possibilita acompanhar as experiências dos envolvidos na pesquisa buscando a 

compreensão do significado que eles atribuem a sua realidade e suas ações (LÜDKE e 

ANDRÉ, 1986). 

Apresenta vantagens como compreensão da visão de mundo dos sujeitos e 

permite realizar coletas quando outros meios de comunicação não são possíveis. 

Também apresentam limitações como alterações no ambiente ou comportamento dos 

observados; e a interpretação pessoal (LUDKE e ANDRÉ, 1986). 

 Os autores Marconi e Lakatos (2010); Lüdke e André (1986) em seus trabalhos 

descrevem as variações na modalidade de observação a seguir: 

I. Quanto ao meio: 

 Observação estruturada; 

 Observação não estruturada. 

 

II. Quanto ao grau de participação: 

 Observação participante (participante total, participante como observador, 

observador como participante); 

 Observação não participante (observador total); 

 

III. Número de observações: 

 Observação individual; 

 Observação coletiva. 

 

IV. Quanto ao local onde se realiza: 

 Observação efetuada na vida real 
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 Observação realizada em laboratório. 

Para as observações realizadas durante a aplicação da unidade de ensino, optou-se 

por uma observação semiestruturada onde permite-se seguir um roteiro sem que fique 

preso a ele possibilitando observar outras ações e acontecimentos. 

O roteiro elaborado foi organizado em tópicos como a seguir: 

 Atitudes positivas e/ou negativas em relação às atividades propostas; 

 Apresentação de dúvidas em relação às atividades realizadas; 

 Realização das atividades propostas desenvolvidas com interesse; 

 Relação das atividades com o conteúdo químico estudado. 

 Nosso posicionamento foi de observador participante. Nessa posição, o 

pesquisador revela em parte o que pretende e envolve-se ao grupo com o objetivo de 

obter as informações que precisa (MARCONI e LAKATOS, 2010; LÜKDE e 

ANDRÉ, 1986). 

Foi uma observação individual por ser realizada por um único pesquisador e as 

mesmas foram feitas em ambiente real, fazendo os registros à medida que os fatos 

foram acontecendo. Como instrumentos para o registro das observações foram 

utilizadas anotações escritas como um diário de campo e registros através de 

fotografias. 

 

2.6. Trabalhos sobre Divulgação Científica em Periódicos Nacionais e Internacionais  

Tendo em vista a necessidade de conhecer como a divulgação científica está 

imersa no contexto educacional, foi realizado um mapeamento de trabalhos sobre DC 

em periódicos nacionais e internacionais. A escolha dos periódicos deu-se pela 

importância destes na pesquisa em ensino de ciências e ensino de Química. Outro 

critério de escolha foi o Qualis junto a Capes. No quadro (3) são apresentados os 

periódicos selecionados para esse mapeamento. 

Os periódicos selecionados podem ser acessados em suas versões online na 

Internet no site de cada periódico.  Para analisar os trabalhos, foi utilizada a Análise de 

conteúdo de Bardin (2011). Na primeira etapa, para identificação dos trabalhos, foi 

feita uma busca em títulos e palavras chaves que remetessem ao tema divulgação 

científica. A partir dessa palavra, os trabalhos foram selecionados formando o corpus a 

ser analisado. Na segunda etapa, foi feito uma leitura flutuante dos trabalhos 

selecionados a fim de criar as categorias.  
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 Foram localizados 59 trabalhos sobre DC dos 6.319 analisados. Após a leitura 

flutuante dos trabalhos foi possível identificar e classificá-los em dois temas centrais: 

Educação formal e Educação não formal. Essa classificação foi feita devido a DC 

estar inserida tanto em espaços formais quanto não formais de educação. Durante a 

leitura, percebeu-se que os trabalhos tinham meios de divulgação diferenciadas dentro 

dos temas centrais e para isso foi criada a categoria meios de divulgação. Essa 

categoria foi criada por entendermos que a DC se utiliza de meios diversos de 

divulgação de acordo com o espaço em que está inserida. Para isso, foi realizada uma 

investigação do que cada trabalho podia conter em comum com os demais. 

 

Quadro 3: Periódicos nacionais e internacionais e período de análise 

Periódicos Período 

Alexandria  2008 - 20014 

Ciência & Cognição 2004 – 2014 

Ciência & Ensino1 1996 – 2014 

Ciência & Educação 2004 – 2014 

Ensaio  1999 – 2014 

Chemistry Education 2000 – 2014 

Educació Química2 2008 – 2014 

Educacion Química 2008 – 2014 

Eureka 2004 – 2014 

Enseñanza de la ciências 1983 – 2014 

Experiências em ensino de ciências 2006 – 2014 

Investigações em ensino de ciências 1996 – 2014 

Química nova na escola 1995 – 2014 

Química nova – Educação 1978 – 2014 

REEC 2003 – 2014 

RBPEC 2001 – 2014 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os dados do levantamento da produção científica realizado nestes periódicos 

serão apresentados no capitulo 4.  

 

 

 

                                                
1Não foram analisados os volumes dos anos 2005, 2009-2013 por não estarem disponíveis no site do periódico. 

O volume do ano de 2004 engloba os anos de 2002-2004. 

 
2Os volumes publicados no ano de 2012 não foram analisados por não estarem disponíveis no site do periódico. 
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Capítulo 3: Textos de Divulgação Científica: Um olhar da Literatura 

A divulgação sobre ciência e tecnologia vem sendo alvo de pesquisas na área 

de educação em ciências e tema de inúmeros trabalhos publicados em anais de 

eventos, periódicos nacionais e internacionais (NASCIMENTO e REZENDE 

JÚNIOR, 2010a; STRACK, LOGUERCIO e DEL PINO, 2009; MARTINS, CASSAB 

e ROCHA, 2001). Segundo Nascimento e Rezende Júnior (2010a), no âmbito 

internacional, alguns periódicos como “International Journal of Science of Educacion” 

e “ Science Educacion” entre outros, vem direcionando a importância e preocupação 

sobre a educação formal e as diversas fontes de divulgação científica neste campo 

educacional. No âmbito nacional, já é possível encontrarmos em eventos, eixos 

temáticos voltados para a divulgação científica. Também é possível identificar artigos 

sobre os diferentes meios de divulgação científica utilizados no ensino formal 

(NASCIMENTO e REZENDE JÚNIOR, 2010a). 

Nesta pesquisa assume-se a definição de TDC de acordo com Nascimento 

(2008, p.30), como sendo “textos que materializam o discurso da divulgação científica 

e que por sua vez veiculam conhecimentos científicos em diferentes suportes para 

pessoas que possuem diferentes formações, graus de instrução etc. 

Para Nascimento (2008), devido a essas diferentes formações e graus de 

instrução, esses textos deverão possuir uma linguagem que possa se aproximar mais 

ou menos daquela utilizada pelos especialistas e organização estilística própria. 

Embora esses textos não sejam elaborados com fins didáticos, podem ser 

utilizados em aulas de ciências. Alguns autores têm direcionado seus estudos, 

inserindo os TDC no ensino formal. 

As questões relacionadas sobre o potencial educacional dos materiais sobre 

ciência publicados em jornais e revistas não é recente, conforme afirmam Ribeiro e 

Kawamura (2005). Reis (1967, apud Ribeiro e Kawamura, 2005) já trazia essas 

questões sobre o tema. Sendo assim, diferentes reflexões sobre o TDC e seu uso no 

ambiente escolar vem sendo pesquisados na área de educação em ciências ao longo do 

tempo. Alguns autores demonstram em seus trabalhos que o uso de Textos de 

Divulgação Científica (TDC) pode trazer significativas contribuições para o ambiente 

escolar (ALMEIDA e SILVA, 1998; STRACK, LOGUERCIO e DEL PINO, 2009; 

ROCHA, 2012; MARTINS, NASCIMENTO e ABREU, 2004, MARTINS, CASSAB 

e ROCHA, 2001; RIBEIRO e KAWAMURA, 2005).   
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Segundo esses autores, o uso de TDC no ensino de ciências pode contribuir 

para: 

 Formar uma imagem adequada da ciência enquanto produção humana; 

 Discutir as implicações tecnológicas presentes no cotidiano e as implicações 

sociais devido seu uso; 

 Acesso à ampla diversidade de informações; 

 Desenvolvimento de habilidades, de leitura, argumentação e domínio de 

conceitos; 

 Melhor compreensão sobre elementos de terminologia científica; 

 Favorecer novos sentidos para o ensino-aprendizagem proporcionando subsídios 

para formação de leitores críticos; 

 Discussões de temas atuais em sala de aula. 

Assis e Teixeira (2003) defendem a utilização de TDC no ensino formal (escolar) 

por este viabilizar o acesso ao aluno através do trabalho com informações atuais sobre 

ciência e tecnologia, contribuindo para a formação de um aluno mais crítico e 

reflexivo.  Para esses autores, além da formação cidadã, trabalhar com um TDC com 

conceitos científicos contextualizados, possibilita uma abordagem articulada com as 

relações ciência, tecnologia e sociedade. 

A utilização dos textos de divulgação científica como um material complementar 

aos materiais tradicionais, de acordo com Rocha (2012), vai ao encontro das 

recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (2000) que sugerem estratégias 

didáticas onde o aluno possa ter contato com textos científicos variados que expressam 

uma variedade de formas de argumentação e pontos de vista. Para o autor, esse 

material torna-se interessante quando é relacionado com o cotidiano do aluno, 

passando a existir uma ligação entre os conteúdos curriculares e o mundo do aluno, 

relacionando o que se aprende na escola com o que é externo a ela.  

De acordo com Rocha (2010) citando Martins (2001): 

[...] o texto de divulgação científica passa a ser um importante recurso 

didático, uma vez que aborda temas atuais de forma contextualizada, 

dinâmica e reveladora de alguns aspectos da natureza, da atividade e da 

comunicação científica”. 

As reflexões sobre os diferentes papéis da Divulgação Científica (DC) e suas 

possíveis contribuições para a área de ensino de ciências, vêem apresentando 

investigações e iniciativas diferenciadas (RIBEIRO e KAWAMURA, 2005). 
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 Nascimento e Rezende Júnior (2010a) realizaram um amplo mapeamento da 

produção sobre Divulgação científica na área de educação em ciências no período de 

1997 a 2007 em anais de eventos, periódicos e bancos de teses e dissertações. 

Na análise sobre tipos de abordagens e referenciais teóricos, os trabalhos sobre 

TDC possuíam: analises de conteúdos presentes em TDC; analise de atividades 

didáticas com uso de TDC; analise de aspectos lingüísticos e discursivos de aulas ou 

TDC; analise das representações sociais de estudante sobre natureza da ciência ou de 

um determinado tema científico a partir da leitura de textos dos meios de 

comunicação. A temática mais abordada em dissertações e teses é sobre “textos de DC 

utilizados no ensino formal”.  

Em suas considerações, os autores demonstram a necessidade de avanços nas 

discussões sobre DC, como reflexão de se inserir textos em aulas de ciências. 

Ressaltam a necessidade de mais estudos sobre questões teóricas da relação entre DC e 

o ensino formal de ciências e a compreensão dos impactos que proporcionam na 

formação dos sujeitos quando são envolvidas relações entre os diferentes recursos da 

educação científica. Focam a escassez de estudos que discutam experiências com TDC 

nas aulas de ciências. 

Em revisão mais atual de Ferreira e Queiroz (2012a), os trabalhos analisados 

mostram que as experiências com os tetos de divulgação científica se diferenciam nos 

objetivos e estratégias. Os objetivos se referem a: promover hábitos de leitura; 

compreensão sobre a produção do conhecimento científico; interesse dos alunos em 

sala; pensamento crítico; discussões e debates em sala de aula; aprendizagem de 

conceitos e desenvolvimento de habilidades de comunicação oral e escrita. Nas 

estratégias adotadas, os trabalhos envolviam atividades de leitura dos textos com 

ações: formulação de perguntas pelos alunos; solicitação de produções escritas pelos 

alunos; discussões em sala de aula; resolução de situações-problemas e posterior 

resolução de perguntas colocadas pelo professor. 

Ainda de acordo com as autoras, as pesquisas mais realizadas foram sobre as 

potencialidades didáticas dos textos de divulgação científica. Pesquisas sobre 

experiências e o funcionamento dos mesmos em sala de aula ou na formação de 

professores foram pouco pesquisados, o que é ressaltado pelas autoras se configurando 

como uma carência de pesquisa nessas áreas e que necessita ser suprida, visto as 

importantes contribuições para a sala de aula. 
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Outro foco dado nas pesquisas refere-se aos materiais utilizados sobre TDC. 

Salém e Kawamura (1996) realizaram um trabalho de pesquisa onde buscaram 

diferenciar o texto de divulgação científica do texto didático. Para isso, foram 

analisados livros didáticos e alguns textos de livros de divulgação científica. A análise 

foi baseada no conteúdo, estrutura, abordagem e linguagem dos textos. As autoras 

concluem ao final do trabalho que a percepção do “saber” e “aprender” no texto de 

divulgação científica são diferentes do texto de divulgação e seu uso no contexto 

educacional não resolve os problemas do atual ensino, mas, pode acrescentar e levar o 

indivíduo a repensar a natureza dessas percepções. Em 2005, Ribeiro e Kawamura em 

pesquisa semelhante investigaram elementos que pudesse caracterizar e distinguir os 

textos de divulgação científica de acordo com os diversos veículos de comunicação. 

Para essa pesquisa, desenvolveram um instrumento de analise baseado em categorias 

de conteúdo e forma. Os textos analisados foram divulgados em um jornal e revista de 

circulação nacional. 

Em trabalho semelhante realizado por Ferreira e Queiroz (2011a) foi realizada 

uma análise dos artigos publicados na revista Ciência Hoje. As autoras analisaram os 

textos conforme as categorias: conteúdo e forma. A pesquisa mostrou que a 

quantidade de artigos analisados se constitui de um acervo significativo para que o 

professor possa fazer uso dos textos em diferentes níveis de ensino. Dentro de uma 

perspectiva de conteúdo, oferece benefícios na escolha do artigo a utilizar e na 

perspectiva de conteúdo e forma e permite reconhecer os diversos aspectos a serem 

abordados. 

Dentre outros diversos trabalhos nessa temática podemos citar Leguey, Jurberg 

e Coutinho (2009); Pinto (2009); Kemper, Zimmermann e Gastal (2010) e 

Albuquerque, Marchi e Leite (2011) que também realizaram pesquisas de análise em 

materiais TDC.  

Por fim, é importante destacar que os textos de divulgação científica não são 

elaborados com fins educacionais e sim informativos, fazendo-se necessário adaptar 

para sua utilização em sala de aula. O contato com esses textos no contexto escolar 

propicia não apenas uma educação cidadã, como favorece novos sentidos para o 

processo de ensino aprendizagem permitindo o aluno estar em contato com linguagens 

e discursos diferenciados (RIBEIRO e KAWUAMURA, 2005).  
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No âmbito nacional, os textos de divulgação científica podem ser encontrados 

nas revistas: Ciência Hoje, Galileu, Superinteressante, Scientific American Brasil, 

UNESP Ciência, Pesquisa Fapesp, Com Ciência e Click Ciência. Cantanhede, 

Alexandrino e Queiroz (2015) tecem algumas considerações sobre as revistas 

mencionadas e destaca aspectos importantes a serem considerados pelo professor no 

uso do texto de divulgação. Alguns desses aspectos destacam-se: 

 Na seleção do texto é recomendado que o professor leia de maneira cuidadosa 

buscando informações importantes para que seja possível seu uso como apoio 

didático em sala de aula; 

 Recomenda-se a relação do assunto do texto de divulgação científica com o 

conteúdo químico ou a possiblidade de trabalhar com os temas transversais. 

Essas possibilidades dependem do objetivo do professor; 

 Para o texto de divulgação científica ser utilizado como um apoio para o trabalho 

do professor é necessário estar equilibrado com outras estratégias de ensino 

perante uma analise critica; 

 Recomenda-se a seleção de forma preferencial de textos atuais e que estejam 

relacionados com o cotidiano dos alunos; 

 O TDC precisa ter um tamanho adequado para se trabalhar em sala de aula, pois 

se for muito extenso, pode se tornar cansativo e comprometer o desempenho 

dos alunos; 

 É fundamental que o professor se conscientize da importância de levar os textos 

de divulgação cientifica para a sala de aula somente após elaboração de uma 

estratégia adequada para o contexto onde o TDC será inserido; 

 O professor precisa estar atento sobre como a leitura e discussão do texto será 

conduzida de forma que sua potencialidade possa ser explorada e os alunos 

possam compartilhar e expor suas ideias e sugestões; 

 É necessário que o professor se antecipe, prepare-se e antecipe em busca de 

informações sobre o conteúdo a ser trabalhado e discutido em classe; 

 Elabore um roteiro para que possa direcionar a utilização do texto de divulgação 

cientifica m sala, facilitando o desenvolvimento da atividade; 

 Finalizando, para que se possa fazer uso de qualquer recurso didático é 

necessário que o docente tenha disponibilidade de tempo suficiente para a 

realização da atividade.  
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A seguir são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados para análise 

de trabalhos sobre textos de divulgação científica em periódicos nacionais e 

internacionais em ensino de ciências e ensino de química. As perguntas que 

orientaram a análise dos trabalhos foram: Quantos trabalhos sobre TDC foram 

publicados nestes periódicos e período escolhidos? Quais áreas das ciências mais 

contribuem com trabalhos sobre TDC? 

Os resultados dessa análise serviram para direcionar o planejamento, construção e 

organização da unidade de ensino, produto educacional desta pesquisa, que será 

apresentada no capítulo 5. 

 

3.1. Trabalhos sobre Textos de Divulgação Cientifica em periódicos nacionais e 

internacionais 

Foram investigados 12 periódicos, sendo quatro deles de circulação 

internacional (ver tabela 1). O critério de escolha dos periódicos deu-se por sua 

importância na área de pesquisa em ensino de ciências. Outro critério de escolha foi o 

Qualis junto a Capes. Os periódicos foram acessados livremente na internet. 

 

Tabela1: Periódicos nacionais e internacionais e suas qualificações 

 

Periódicos 

Conceito Qualis
3
 

Química Ens. Ciências Educação 

Alexandria  C B1 B3 

Ciência e Ensino - B1 B2 

Ciência e Educação B5 A1 A1 

Ensaio  C A2 A2 

Eureka  - B1 B4 

Experiências em Ensino de Ciências  B5 B1 B2 

Educación Química  B5 B1 B1 

Enseñanza de las ciências  B4 A1 A1 

Investigações em ensino de ciências  B5 A2 A2 

Química Nova na Escola B3 B1 B2 

REEC B5 A2 A2 

RBPEC C A2 A2 

Fonte: Elaborada pela autora 

                                                
3 O Qualis dos periódicos foi consultado em Julho de 2015. 
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O período de análise dos periódicos e seus artigos contemplam desde o ano da sua 

primeira publicação até o ano de 2014. Ver na tabela (2). 

Para selecionar os artigos de interesse, foi feito uma busca em títulos, resumos e 

palavras chaves tais como: textos de divulgação científica e/ou TDC. Nessa etapa os 

trabalhos selecionados formaram o corpus da pesquisa. Foi feita uma leitura flutuante 

dos artigos, onde foi possível investigar elementos em comum entre eles. Em seguida, 

de acordo com a etapa de categorização segundo análise de conteúdo (Bardin, 2011), 

as categorias foram criadas mediante as informações que foram emergindo da leitura 

dos trabalhos. As categorias a seguir são: 

 Conteúdo científico abordado; 

 Abordagem dada ao TDC; 

 Atividades desenvolvidas com o TDC; 

 Referencial teórico; 

 Tipos de TDC utilizados. 

 

3.2. Os Textos de Divulgação nos Periódicos analisados 

Dos artigos analisados nos 12 periódicos selecionados, foram encontrados 11 

artigos que apresentaram relações com os TDC. Desses periódicos, dez são voltados 

para publicações na área de ensino de ciências e dois para a área de educação química.  

Tabela 2: Periódicos analisados, n. de trabalhos e trabalhos sobre TDC. 

(continua)  

 

Periódicos 

 

Período 

Nº total de 

trabalhos 

Nº de trabalhos 

 sobre TDC 

Alexandria  2008 – 2014 177 3 

Ciência e Ensino4 1996 – 2014 119 2 

Ciência e Educação 2004 – 2014 587 1 

Ensaio  1999 – 2014 284 1 

Eureka  2004 – 2014 410 - 

Experiências em Ensino de 

Ciências  

 

2006 – 2014 

 

234 

 

- 

Educación Química  2008 – 2014 295 1 

                                                
4Não foram analisados os volumes dos anos 2005, 2009-2013 por não estarem disponíveis no site do periódico. 

O volume do ano de 2004 engloba os anos de 2002-2004. 
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(conclusão) 

 

Periódicos 

 

Período 

N° total de 

trabalhos 

N° de trabalhos 

sobre TDC 

Enseñanza de las ciências  1983 – 2014 1.062 - 

Investigações em ensino de 

ciências  

 

1996 – 2014 

 

351 

 

1 

Química Nova na Escola 1995 – 2014 565 - 

REEC 2003 – 2014 351 - 

RBPEC 2001 – 2014 328 2 

Total  4.763 11 

Fonte: elaborada pela autora 

Periódicos na área de Ensino de Química 

Os periódicos analisados para essa área foram: Educación Química e Química 

Nova na Escola. O periódico Qnesc não apresentou publicações sobre a temática TDC, 

o periódico Educación Química apresentou um trabalho. 

No trabalho de Ferreira, Imasato e Queiroz (2012), o TDC teve uma 

abordagem voltada para uma experiência em sala de aula em uma disciplina no nível 

superior de ensino. Os conteúdos trabalhados foram Modelos Atômicos e 

Classificação Periódica dos Elementos. O material de TDC utilizado foram capítulos 

do livro “Tio Tungstênio” de Oliver Sacks. Foram realizadas atividades de leitura dos 

textos com elaboração de perguntas sobre os temas e ao final, uma redação que fizesse 

alusão aos textos lidos. O trabalho não apresentou um referencial teórico, apenas uma 

introdução. Para os autores, o TDC se apresenta como um instrumento adequado para 

o desenvolvimento de atividades que possam estimular habilidades relevantes para 

alunos no nível superior de ensino. 

 

Periódicos na área de Ensino de Ciências 

Para essa área de pesquisa, foi observado um número maior de publicações 

sobre TDC em relação ao Ensino de Química. Possivelmente esse maior número deve-

se ao fato desses periódicos publicarem artigos de outras áreas como Biologia e Física. 

Nos periódicos analisados foram encontrados 10 artigos sobre TDC no período de 

1983 a 2014 (ver tabela 3). 



45 

 

Tabela 3: Periódicos na área de ciências e artigos sobre TDC 

Periódicos na área de ciências Artigos sobre TDC 

Alexandria  3 

Ciência e Ensino 2 

Ciência e Educação 1 

Ensaio  1 

Eureka  - 

Experiências em Ensino de Ciências  - 

Enseñanza de las ciências  - 

Investigações em ensino de ciências  1 

REEC  - 

RBPEC 2 

Fonte: Elaborada pela autora 

Dentre os periódicos em Educação em Ciências, a Alexandria, Ciência e Ensino 

e Revista Brasileira de Pesquisa em Ensino em ciências, apresentaram um maior 

número de trabalhos sobre TDC com três e dois trabalhos publicados, 

respectivamente. As revistas Ensaio, Ciência e Educação e Investigações em ensino de 

ciências com um trabalho publicado cada. É importante destacar que periódicos de 

circulação internacional como a Enseñanza de las ciências e a Revista Electrónica de 

enseñanza de las ciências bem conceituadas pelo Qualis, não apresentaram artigos 

sobre a temática TDC. 

Para um melhor detalhamento, buscamos conhecer quais áreas das ciências 

contribuíram com um número maior de publicações sobre TDC (ver tabela 4). 

Observa-se a Química como a área das ciências naturais dentro dos periódicos de 

ensino de ciências que mais apresentou artigos sobre a temática seguidos da Física, 

Ciências e Biologia.  

Tabela 4: Área das ciências naturais e publicação sobre TDC 

Áreas das ciências naturais Nº de artigos 

Biologia  2 

Ciências  2 

Física  2 

Química  4 

Total  10 

Fonte|: Elaborada pela autora 
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Os artigos apresentaram diferentes abordagens ao TDC. Zanotello e Almeida 

(2013) na revista Ensaio realizaram uma pesquisa empírica sobre as concepções dos 

estudantes sobre o tema termodinâmica. Na revista Alexandria, Ferreira e Queiroz 

(2012a), descreveram uma revisão bibliográfica sobre os textos de divulgação 

científica. Na mesma revista, Lobo e Martins (2013), realizaram uma análise de TDC 

em curso de formação continuada. Kemper, Zimmermann e Gastal (2010) na Revista 

Brasileira de Pesquisa em educação em ciências, analisaram artigos publicados em 

2006 nas revistas Galileu e Superinteressante. Silva (1998) na Revista Ciência e 

Ensino, uma análise de um texto de divulgação científica. Os autores Martins, 

Nascimento e Abreu (2004) na revista Investigações em Ensino de Ciências, 

descrevem uma experiência em sala de aula onde diferentes TDC foram utilizados 

com fins didáticos. Ferreira e Queiroz (2012b) de maneira semelhante relatam uma 

experiência em sala de aula utilizando textos de um livro de divulgação científica na 

Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências. Na revista Alexandria, outro 

relato do uso de TDC em sala de aula como estratégia didática foi publicado por 

Ferreira e Queiroz (2012c). Perticarrari et al. (2010) para revista Ciência e Educação, 

avaliaram um processo de aprendizagem a partir do uso de TDC. A Ciência e Ensino 

apresenta o trabalho de Ferreira e Queiroz (2014), onde o Estágio Supervisionado é 

utilizado como espaço para o desenvolvimento de atividades com TDC. 

Dos conceitos científicos encontrados nos trabalhos, foram identificados: 

Quadro 4: conceitos científicos encontrados nos TDC analisados 

Trabalhos/ autores Conceitos científicos 

Zanotello e Almeida, 2013 Evolução da Termodinâmica 

Perticarrari et al., 2010 Conceitos sobre ecologia  

Martins, Nascimento e Abreu, 2004 Biologia celular – clonagem  

Silva, 1998 Gravitação  

Ferreira e Queiroz, 2012 Tabela periódica, química orgânica, modelos 

atômicos e classificação periódica dos elementos. 

Kemper, Zimmerman e Gastal, 2010 Conceitos de evolução  

Fonte: elaborado pela autora 
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Na análise sobre as atividades desenvolvidas nestes trabalhos, identificamos as 

seguintes atividades: 

 Leitura de textos; 

 Elaboração de perguntas e redação; 

 Uso de Questionários antes e após leitura do TDC; 

 Discussão coletiva; 

 Apresentação de trabalhos pelos alunos; 

 Leitura e interpretação de fragmentos de texto; 

 Análise de elementos textuais. 

Os tipos de TDC que foram escolhidos para as atividades são diversificados. 

Foram utilizados livros de DC como o Tio Tungstênio de Oliver Sacks, A Dança do 

Universo de Marcelo Gleiser e O Sonho de Mendeleiev de Strathern. Também foi 

utilizado texto de DC como “A Gravidade do físico” de Hans C.Von Baeyer. Outros 

textos foram selecionados como do Jornal Extra e das revistas Superinteressante, 

Fapesp, Scientific American Brasil e Galileu.  

No referencial teórico adotado pelos autores, foi possível verificar que a maioria 

dos trabalhos apresentou a Análise de discurso (linha francesa) seguido da análise de 

Conteúdo (Bardin), Taxonomia de Bloom com domínio cognitivo, Bakhtin e Análise 

crítica do discurso de Chouliaraki e Faerchoug e Gramática do design visual de Krees 

e van Leenwen. 

 Um ponto que nos chamou a atenção durante a análise foi o público alvo nos 

trabalhos. Percebeu-se que praticamente todos os níveis de ensino (fundamental, 

médio, EJA e superior) e até um curso de formação continuada trabalharam com o 

TDC. Esse fato sinaliza a possibilidade de uso de TDC em qualquer nível de ensino. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. Questionário sobre percepção dos alunos sobre ciência e tecnologia 

4.1.1. Tema: Ideias dos alunos sobre ciência 

Com 41,02%, grandes descobertas foi o item que segundo os alunos, mais 

expressa a ideia de ciência, seguido da compreensão do mundo natural (20,51%) e 

avanço técnico (15, 38%). As ideias estão apresentadas na tabela 5 a seguir. 

Tabela 5:  Respostas dos alunos sobre ideias de ciência 

Ideias sobre ciência n. de respostas % 

Grandes descobertas 16 41,02 

Avanço técnico  6 15,38 

Melhoria da vida humana 5 12,82 

Compreensão do mundo natural 8 20,51 

Domínio da natureza 2 5,13 

Transformação acelerada 1 2,56 

Perigo de descontrole 1 2,56 

Concentração de poder - - 

Ideias que poucos entendem - - 

Outros  - - 
Fonte: Elaborada pela autora 

A ideia da ciência como “grandes descobertas” de acordo com Vogt e Polino 

(2003), é uma representação da linguagem e conjuntos de imagens utilizadas pela 

ciência que veem sendo alimentadas por meio de relatos escolares, da divulgação 

cientifica e ficção cientifica. Para esses autores, associar a ciência a “grandes 

descobertas” e “compreensão do mundo natural” aponta o conhecimento científico 

como um valor em si mesmo envolvido na descoberta.  

 

4.1.2. Tema: Relações benefícios x riscos da ciência e tecnologia 

 

Na questão de número dois sobre os avanços de CT, proporciar uma melhor 

qualidade de vida teve 64,10% de concordância parcial dos alunos, enquanto 2,56% 

discordam em parte desta afirmação. 

Sobre os problemas trazidos à sociedade pelo desenvolvimento da ciência, 

43,59% das respostas aponta concordar em parte com essa afirmativa. Os alunos se 

dividiram entre os que concordavam totalmente ou discordavam em parte (10,26%) 

com a afirmativa e 2,56% dos alunos não souberem responder. Um percentual de 

20,51% não apresentou resposta. 
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Tabela 6: Respostas dos alunos sobre relações benefícios x riscos da ciência e tecnologia 

Questões (2,3,4,6) Concordo 

totalmente 

Concordo 

em parte 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

em parte 

Não sei 

Q2: O avanço da ciência 

e da tecnologia 

proporcionam uma 

melhor qualidade de vida 

para as pessoas 

 

 

13 

 

 

25 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

Q3: Os problemas da 

população não fazem 

parte da preocupação da 

ciência e da tecnologia 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

13 

 

 

17 

 

 

1 

Q4: O desenvolvimento 

da ciência traz 

problemas para a 

sociedade 

 

4 

 

17 

 

5 

 

4 

 

1 

Q6: A ciência e 

tecnologia possuem mais 

benefícios que efeitos 

negativos 

 

16 

 

19 

 

- 

 

3 

 

1 

Fonte: Elaborada pela autora 

A questão 2 está relacionada ao que Vogt e Polino (2003) em suas discussões 

chamam de utilidade da ciência, onde a valor da ciência é o principal motivo para 

solucionar os problemas ou melhoria da qualidade de vida. De acordo com os dados 

obtidos nesta questão, podemos observar que a maioria dos entrevistados concordam 

em parte, ou seja, ao nosso entendimento, o avanço da ciência pode solucionar 

problemas e melhorar a qualidade de vida na maioria das vezes. 

Na questão 3 podemos relacionar a ciência com o dia a dia da população. Os 

dados obtidos nos mostram que 43,59% dos entrevistados discordaram em parte dessa 

afirmação. Esse resultado nos permite a compreensão que em poucas situações, a 

ciência e tecnologia não se preocupam com os problemas da população. 

As questões 4 e 6 estão relacionadas a imagem da ciência e tecnologia como 

fonte de risco. Conforme Vogt e Polino (2003), outra importância da valoração da 

ciência está relacionada a ideia de risco subtendido nos resultados do conhecimento. 

Na questão 4, 43,59% dos entrevistados concordaram em parte, ou seja, para 

estes o desenvolvimento da ciência pode trazer riscos (problemas) a sociedade em 

determinadas situações. A questão 6, buscava saber se a ciência e tecnologia possuía 

mais benefícios do que efeitos negativos, 48,72% dos entrevistados concordam em 

parte que os benefícios são maiores que os efeitos negativos. Esse dado nos permite 
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compreender, uma prudência nas respostas onde no nosso entendimento, a ciência e 

tecnologia em algumas situações também podem apresentar riscos (efeitos negativos). 

 

4.1.3. Tema: Problemas relacionados à ciência e à tecnologia 

 

Para a análise desse tema foram considerados apenas os resultados concordo 

totalmente e concordo em parte da questão 4, devido a dependência desses resultados 

para a questão 5. 

Os resultados dessa questão nos mostram percepções bastante diversificadas. 

Das opções mais apontadas, para 28,57% dos entrevistados o perigo de aplicar alguns 

conhecimentos é o maior problema que a ciência e tecnologia podem trazer para a 

humanidade. Embora a questão não tenha questionado sobre o porquê da opção dos 

entrevistados, entendemos que sua escolha pode estar relacionada aos riscos na 

aplicação de alguns conhecimentos. Como segunda opção, 23,81% dos entrevistados 

apontam outros problemas relacionados à ciência e tecnologia. 

Tabela 7: Respostas dos alunos sobre Problemas relacionados à ciência e tecnologia 

Problemas n. de respostas % 

A perda dos valores morais 3 14,28 

Os perigos de aplicar alguns conhecimentos 6 28,57 

O excesso de conhecimento 1 4,76 

Uma concentração muito maior de poder e riqueza 2 9,53 

A utilização do conhecimento para guerras 4 19,04 

Outros  5 23,81 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

4.1.4. Tema: Nível de desenvolvimento da ciência e tecnologia 

Para conhecermos o nível de desenvolvimento no país da ciência e tecnologia 

atribuído pelos alunos, apresentamos os dados na Tabela 08. 

Tabela 8: Nível de desenvolvimento da ciência e tecnologia         

Níveis n. de respostas % 

Bastante desenvolvidos 7 17,95 

Pouco desenvolvidos  23 58,97 

A ciência é mais desenvolvida  2 5,13 

A tecnologia é mais desenvolvida  7 17,95 

Não existe  - - 
Fonte: Elaborada pela autora 

Nesta questão, podemos observar que a imagem acerca do nível de 

desenvolvimento da ciência e tecnologia no nosso país por parte dos entrevistados foi 

considerada pouco desenvolvida (58,97%).  
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Estes dados nos impulsionam para questionamentos críticos e reflexivos sobre os 

motivos da imagem de pouco desenvolvimento sobre a ciência e tecnologia. Alguns 

questionamentos podem ser considerados no que refere as instituições de pesquisa, 

financiamentos insuficientes para a pesquisa, dentre outros. 

 

4.1.5. Tema: Temas de maior interesse 

 

O tema de maior interesse pelos entrevistados é ciência e tecnologia com 

66,6%. É interessante destacar que metade dos entrevistados que indicaram essa opção 

são do sexo feminino, o que nos mostra nesta pesquisa, que as mulheres estão mais 

interessadas sobre ciência e tecnologia assim como os homens. Os temas meio 

ambiente, medicina e saúde obtiveram opiniões semelhantes dos entrevistados com 

55,3%.  

O tema de menor interesse por parte dos entrevistados foi sobre moda com 

47,36% sendo que, a maioria dos entrevistados que assinalaram essa opção são do 

sexo masculino. 

Tabela 9: Resposta dos alunos sobre Temas de interesse 

Temas  Muito interesse Pouco interesse  Nenhum interesse  

Meio ambiente  21 14 1 

Medicina e saúde  21 14 3 

Religião  14 14 6 

Esportes  17 11 8 

Ciência e tecnologia  24 12 1 

Economia  18 16 3 

Arte cultura  12 17 9 

Politica  10 16 12 

Moda  7 13 18 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

4.1.6. Tema: Falta de interesse em Ciência e Tecnologia 

Para conhecermos as razões pela falta de interesse em ciência e tecnologia, 

foram necessários os dados da questão 8 em que os entrevistados indicaram as opções 

pouco interesse ou nenhum interesse sobre o tema ciência e tecnologia. 

Das opções indicadas, a falta de interesse por ciência e tecnologia foram 

atribuídas a falta de tempo e o não entendimento sobre o tema, com resultados 

semelhantes de 38,46%. As relações que foram possíveis estabelecer com base nesses 

dados é o fato de atribuir a falta de interesse sobre ciência e tecnologia a não entender 
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é que possivelmente esses entrevistados posam ter dificuldades em compreender a 

linguagem (termos) científica, os conceitos científicos e a natureza científica. 

Tabela 10 -  Respostas dos alunos sobre as razões para a falta de interesse em CT 

Razões n. de respostas % 

Não entende  5 38,46 

Não liga  1 7,69 

Não tem tempo  5 38,46 

Não precisa saber sobre isso  - - 

Não gosta   1 7,69 

Não sabe  - - 
Fonte: elaborada pela autora 

 

4.1.7. Tema: Assuntos de interesse em Ciência e tecnologia 

Para analisar quais assuntos de interesse sobre ciência e tecnologia pelos 

alunos, foram utilizados os dados da questão 8 onde os entrevistados que indicaram 

interesse sobre ciência e tecnologia. A questão sobre assuntos de interesse em ciência 

e tecnologia permitia a escolha em mais de uma alternativa, sendo assim, alguns 

alunos assinalaram mais de uma alternativa.  

Os assuntos informática e computação e ciências humanas e sociais foram os 

de maior interesse com resultados semelhantes de 30,56%. No nosso entendimento, a 

opção informática e computação nos permite a ideia da imagem da ciência associada 

ao aspecto tecnológico. Sobre a outra opção de interesse ciências humanas e sociais 

não é possível o entendimento sobre o porquê desse interesse por parte dos 

entrevistados, uma vez que a natureza da pesquisa não possibilitou tal investigação. 

Tabela 11- Respostas dos alunos sobre os assuntos de interesse em ciência e tecnologia 

Assuntos  n. de respostas % 

Informática e computação  11 30,56 

Novas tecnologias  5 13,89 

Ciências humanas e sociais  11 30,56 

Ciências físicas e naturais  6 16,67 

Astronomia e espaço 5 13,89 

Novas descobertas da ciência  7 19,44 

Ciência da vida  5 13,89 

Agricultura  3 8,33 

Engenharia  5 13,89 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

4.1.8. Tema: Meios de informação 

A internet e a TV são os meios de informação que os entrevistados mais utilizam 

com alguma frequência para ler e assistir sobre ciência e tecnologia. De acordo com 

Vogt e Polino (2003) esse indicador nos permite a ideia que nos últimos anos as fontes 
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de informação cientificas e tecnológicas se ampliaram devido ao desenvolvimento e 

difusão de novas tecnologias, o que pode em parte explicar a escolha da internet como 

meio de informação pelos entrevistados e o rádio como o meio de informação menos 

utilizado. 

Tabela 12 -  Respostas dos alunos sobre os meios de informação 

Meios Sim, com frequência Sim, de vez em quando Não, nunca 

TV 4 27 4 

Rádio - 8 25 

Jornal  1 22 11 

Revistas  3 16 14 

Internet  12 20 2 
Fonte:  Elaborada pela autora 

Embora a internet e TV tenham sido as opções mais indicadas pelos 

entrevistados, é possível observar pelos resultados, que outros meios de informação 

como o jornal e revistas também são utilizados como fontes de informação.  

 

4.1.9. Tema: Nível de satisfação pelos meios de comunicação 

Os sites de notícias de acordo com os entrevistados, foram considerados o meio 

de comunicação que mais apresenta de maneira satisfatória assuntos referentes à 

ciência e tecnologia (86,1%). Para Vogt e Polino (2003) a internet faz parte das novas 

tecnologias de informação e comunicação e uma das suas principais utilidades se 

refere a disposição de uma grande variedade de informações em plataformas digitais o 

que no nosso entendimento, poderia justificar a satisfação desse meio pela maioria dos 

entrevistados. 

As revistas de acordo com os resultados (57,14%), não noticiam de maneira 

satisfatória assuntos referentes a ciência e tecnologia.  

Tabela 13- Respostas dos alunos sobre nível de satisfação pelos meios de comunicação 

Meios Sim Não  Não sabe 

TV 21 14 1 

Jornal  19 17 - 

Revista 13 20 2 

Internet /sites de notícias 31 5 - 
Fonte: Elaborada pela autora 
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4.2. Resultado do levantamento da produção científica nos periódicos nacionais e 

internacionais dos trabalhos sobre Divulgação Científica 

 

Dos periódicos escolhidos para análise, identificamos duas revistas 

internacionais (REEC, Eureka) e apenas uma nacional (Ciência e Educação) com 

maior número de artigos publicados sobre a temática. Periódicos na área da química 

como Chemistry Education, Educació Química, Química Nova na Escola e Química 

Nova, não apresentaram nenhuma publicação. A Enseñanza de las ciências, uma das 

revistas mais importantes na área de ensino de ciências, também não apresentou 

publicação sobre a temática DC. Esta classificação é mostrada na tabela abaixo: 

 

Tabela 14: Periódicos analisados e números dos trabalhos sobre DC entre os anos de 1978 – 2014 

(continua) 

 

Periódicos 

 

Período 

Nº total de 

trabalhos 

Nº de trabalhos 

sobre DC 

Alexandria  

 

2008 – 2014 159 04 

Ciência & Cognição 2004 – 2014 426 03 

 

Ciência & Ensino 

 

1996 – 2014 

 

121 

 

02 

 

Ciência & Educação 

 

2004 – 2014 

 

570 

 

10 

 

Ensaio  

 

1999 – 2014 

 

352 

 

06 

 

Chemistry Education 

 

2000 – 2014 

 

504 

 

- 

 

Educació Química 

 

2008 – 2014 

 

188 

 

- 

 

Educacion Química 

 

2008 – 2014 

 

309 

 

01 

 

Eureka 

 

2004 – 2014 

 

407 

 

11 

 

Enseñanza de la 

ciências 

 

1983 – 2014 

 

931 

 

- 

 

Experiências em 

ensino de ciências 

 

2006 – 2014 

 

232 

 

03 

 

Investigações em 

ensino de ciências 

 

1996 – 2014 

 

338 

 

03 

Química nova na 

escola 

995 – 2014 628 - 
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(conclusão) 

Periódicos  Período  Nº total de 

trabalhos  

Nº de trabalhos sobre 

DC 

 

Química nova – 

Educação5 

 

1978 – 2014 

 

443 

 

- 

 

REEC 

2003 – 2014 383 09 

 

RBPEC 

2001 – 2014 328 05 

Total 6.319 57 
Fonte: Elaborada pela autora 

 Os artigos encontrados sobre DC foram organizados conforme mostra a tabela 

abaixo: 

 

Tabela 15: Temas centrais e meios/instrumentos de divulgação sobre DC dos periódicos analisados 

Temas centrais Meios de divulgação/ 

instrumentos 

Nº de trabalhos 

 

Educação não formal 

Museu  04 

Evento  05 

 

 

 

 

Educação formal 

Revistas  13 

Jornal (impresso/TV) 07 

Livro DC  03 

Texto de divulgação 

cientifica  

06 

Lúdico (jogos, material 

didático, kits) 

04 

Experiências didáticas 03 

Projetos  02 

   

          Estudos 08 

     Total  57 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Educação não formal 

 Os trabalhos sobre DC nesta temática tiveram como meios de divulgação, 

eventos de divulgação científica e os museus.  

O trabalho de Vargas et al. (2014), trouxe um relato de uma proposta realizada 

em um evento da Semana do Cérebro de Uruguaiana com estudantes da educação 

básica, onde foram realizadas atividades com o objetivo de contribuir com a 

popularização e divulgação da neurociência. As atividades desenvolvidas com os 

                                                
5Foram analisados somente os trabalhos da sessão “educação” 
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alunos foram de divulgação; palestras sobre o funcionamento do sistema nervoso; 

exposição de neuroanatomia; demonstração pratica de ações nervosas; noções de 

pesquisas em neurociências e avaliação. A avaliação mostrou que os alunos tiveram 

mais interesse em conhecer sobre sistema nervoso e que as atividades despertaram o 

interesse por pesquisa e ciência. 

O trabalho de Ferje et al. (2012) relata uma pesquisa onde foi analisado o 

Primeiro Encontro Juvenil de Investigadores em Ciências de Cubatão. Para os autores, 

o evento possibilitou a percepção dos alunos de que a ciência e a comunicação fazem 

parte da sociedade e da cultura pois puderam ouvir, discutir e refletir sobre o processo 

de trabalho investigativo e seus produtos finais. Outro trabalho onde foi feita analise 

do evento foi o de Assumpção e Gouvêa (2010).  Dentro da perspectiva dos estudos da 

linguagem, analisaram as enunciações produzidas no evento temático de divulgação 

científica, intitulado “Contadores de Histórias do Museu da Vida”, inserido em meio 

às ações desenvolvidas pelo Programa Leitura e Ciência, organizado mensalmente na 

Fundação Oswaldo Cruz. 

No trabalho de Regiani et al (2012), foi feita uma análise de uma atividade 

desenvolvida na Semana de Química onde os participantes teriam que desvendar um 

crime fictício. De acordo com a análise feita pelos autores, a atividade utilizou a 

metodologia de ilha interdisciplinar de racionalidade de Fourez.  

 Nos artigos sobre museus, identificamos no trabalho de Pereira, Chinelli e 

Coutinho-Silva (2008) uma pesquisa sobre a inserção desses espaços em regiões 

distantes do centro urbano e o impacto das atividades de DC realizadas pelos 

visitantes. Para os autores, os resultados desse estudo mostraram que os visitantes 

demostraram um maior interesse sobre o tema da exposição após participarem das 

atividades e uma compreensão dos conceitos científicos.  

No trabalho de Códoba, Aguillar -Duarte e Garibay (2014) o uso de um museu 

móvel se constitui em um espaço de divulgação da ciência que visa aproximar a 

população dos conhecimentos científicos e tecnológicos.  Pérez e Molini (2004) 

abordam em seu trabalho algumas reflexões do papel dos Museus de ciências como 

elemento significativo no processo de alfabetização cientifica da sociedade. 

No trabalho de Jacobucci, Jacobucci e Megid-Neto (2009) foi feita uma análise 

das propostas de formações de professores em museus e centros de ciência brasileiros. 

De acordo com análises realizadas, os autores propõem que os programas no modelo 
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clássico venham a ser suprimidos pelos centros e museus de ciências sendo 

substituídos por programas do tipo prático-reflexivo e, preferencialmente, 

emancipatório-político. 

 É importante ressaltar que dentro dos espaços não formais de educação existem 

outros meios (espaços) de divulgação científica, mas, neste levantamento, os artigos 

apresentaram apenas os eventos de DC e museus. 

  

Educação formal 

Dentro dessa temática identificamos a utilização de uma variedade de 

instrumentos de divulgação científica com destaque para as revistas de DC.  

As revistas mais citadas foram a Super Interessante, Galileu, Scientific 

American-Brasil, Terra da Gente, Viver, PESQUISA FAPESP, Mente e Cérebro 

Scientific American, Ciência Hoje das Crianças e Ciência Hoje como a revista mais 

citada. 

Os trabalhos de Goldbach e El Hani (2008); Silva, Pimentel e Terrazan (2011); 

Queiroz e Ferreira (2013) e Caron e Rigonato (2013), realizaram análise de 

metáforas/analogias nas revistas Ciência Hoje, Ciência Hoje das Crianças, Super 

interessante, Galileu e Scientific American-Brasil.  Nos trabalhos de Gomes, Fusinato 

e Neves (2010) e Terra et al (2014) foram realizadas investigações das concepções 

alternativas e obstáculos epistemológicos nas revistas Ciência Hoje, Super Interessante 

e Scientific American-Brasil.  

Em alguns trabalhos foram feitas análises sobre evolução do conhecimento 

científico como os trabalhos de Kemper, Zimmermann e Gastal (2010), Freitas e 

Chave (2013), Góes e Oliveira (2014) e Souza et al (2014). Outras abordagens 

identificadas foram de análise de discursos nos artigos de Magalhães e Ribeiro (2009), 

Dias e Almeida (2010) e Ferreira e Queiroz (2012d).  

Os artigos em que os jornais foram utilizados nas pesquisas, foram identificados 

os trabalhos de Legey, Jurberg e Coutinho (2009), Jiménez-Liso, Hernández- 

Villalobos e Lapetina (2010), Boaventura, Thiengo e Monteiro (2011) e; Santos e 

Pérez-Esteban (2012) que realizaram análises em jornais locais de grande circulação 

como o Globo, o Dia, El País Internacional e La Voz de Almería onde foram 

analisados conceitos e conteúdos científicos nas reportagens veiculadas nesses jornais. 

No trabalho de Dal Pian e Alves (2013) foi feita uma análise da cobertura jornalística 
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nos jornais Tribuna do Norte, Jornal de Hoje, Correio da tarde e Diário de Natal, sobre 

um acontecimento local que foi a morte de peixes em um estuário na cidade. As 

autoras Freire e Massarani (2012) realizaram uma análise sobre como se dá a 

cobertura de ciência em suplementos infantis em jornais impressos no país. Foram 

analisados os suplementos dos jornais O Globo e Folha de São de Paulo. O trabalho de 

Reznik et al (2014) apresentou uma análise sobre ciência e tecnologia nas matérias 

veiculadas no telejornal Repórter Brasil. 

Nos artigos sobre livros de DC, os autores realizaram análises e discussões 

acerca do conteúdo destes. O autor Bertolli Filho (2007) realizou uma pesquisa onde 

trouxe discussões sobre as características da DC em que as Ciências Biológicas é tema 

central em alguns livros de grande repercussão. No artigo de Pinto (2009) foi feita 

uma análise de obras não canônicas de literatura onde destacou suas potencialidades 

ao ensino de ciências. Já no trabalho de Santos e Zanotello (2013) foi analisada uma 

estratégia de ensino a partir da leitura de um livro de DC. De acordo com esses 

autores, a estratégia foi positiva considerando o envolvimento dos alunos, formação de 

novos sentidos e um bom desempenho na avaliação.  

 Os artigos em TDC trouxeram relatos sobre processo de aprendizagem com 

TDC como o trabalho de Perticarrari et al (2010); análise de interpretação de leitura ou 

produção de textos de TDC pelos alunos nos trabalhos de Ferreira e Queiroz (2011b); 

Zanotello e Almeida (2013) e Nascimento e Rezende Júnior (2010b); Nascimento e 

Cassiani (2009); experiência em sala de aula com TDC em Martins, Nascimento e 

Abreu (2004). 

 Em lúdico e projetos, identificamos o uso de kits didáticos, jogos e produção de 

material didático como forma de divulgação científica nos trabalhos de Bergqvist e 

Prestes (2014); Nascimento Júnior e Souza (2011); Nieto e Montalbán (2005) e 

Maroto (2004). Os artigos sobre projetos dos autores Rodrigues, Damasio e Cunha 

(2013) e Puche et al (2013), abordam a implementação dos mesmos como meio de 

divulgar os conceitos científicos. 

 Nos artigos sobre experiências didáticas, os trabalhos de Pérez-Benítez (2011), 

Pérez et al (2013) e Sebastiany et al (2013) trazem relatos de experiências em sala de 

aula baseados em oficinas, resolução de problemas, atividades experimentais como 

estratégia para o desenvolvimento de atitudes relacionadas a divulgação da ciência e 

tecnologia. 



59 

 

Estudos  

Durante a análise foram identificados trabalhos de natureza de estudos que 

abordaram diferentes aspectos da DC. Os autores Nigro e Trivelato (2010), Nigro 

(2010), Cornejo et al (2012) e Marchi, Albuquerque e Leite (2012), realizaram 

investigações sobre leitura de diferentes gêneros de textos, hábitos de leitura e análise 

de textos não didáticos. Os autores Nascimento (2005) e Silva e Almeida (2005) 

realizaram estudos onde discutiram a DC nas aulas de ciências. Nos trabalhos de 

López (2004) e Nascimento e Rezende Júnior (2010b) trazem uma discussão sobre a 

necessidade da educação científica e divulgação científica na sociedade atual e um 

mapeamento da produção científica sobre Divulgação Científica. 
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CAPÍTULO 5: UNIDADE DE ENSINO 

Neste capitulo são apresentadas as etapas de elaboração, aplicação e avaliação 

das atividades do produto educacional.  

 

5.1. Elaboração da Unidade de Ensino 

A análise apresentada no capitulo 2 sobre os trabalhos publicados nos periódicos 

sobre textos de divulgação científica, possibilitou uma orientação para a elaboração do 

material. Baseado nos resultados obtidos sobre os conteúdos científicos abordados nos 

textos de divulgação daqueles trabalhos, foi selecionado o conteúdo de funções 

orgânicas oxigenadas, aldeídos, cetonas e álcool para ser trabalhado na unidade de 

ensino devido a percepção de um número maior de trabalhos em outras áreas da 

química (físico-química, geral) e menos trabalhos voltados para a química orgânica.  

Após essa etapa, foi feita a seleção de um texto de divulgação científica que 

trouxesse um tema relacionado ao conteúdo químico escolhido. Após uma busca nas 

revistas de divulgação científica de circulação nacional (Ciência Hoje, Galileu, Super 

Interessante) com conteúdos disponíveis na internet, o TDC selecionado foi: “Há algo 

no ar: A Química dos perfumes” - Revista Ciência Hoje, julho/ 2011. A escolha desse 

texto para compor a unidade de ensino, foi devido à relação do seu conteúdo com a 

química orgânica e o tema estar relacionado com o cotidiano dos alunos.   

A unidade de ensino aqui proposta como produto educacional (ver anexo B) dessa 

pesquisa, não visa substituir o livro didático utilizado em sala de aula pelo professor, 

mas apresenta-se como um material didático complementar. Entendemos o material 

didático como uma ferramenta de apoio para o professor no processo de ensino 

aprendizagem. 

A unidade de ensino elaborada foi organizada em uma sequencia de atividades 

utilizando-se de diferentes recursos didáticos com a finalidade de proporcionar uma 

melhor aprendizagem e estão descridas de forma resumida no quadro (5). 
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Quadro 5: Atividades da unidade de ensino 

Atividades da Unidade de ensino Descrição das atividades 

 

Atividade para levantamento dos 

conhecimentos prévios.  

 

Levantamento dos conhecimentos prévios 

dos alunos sobre o tema a ser abordado. 

 

Leitura do TDC  

Leitura do TDC, responder um questionário 

sobre o texto e discussão do texto; 

Aula experimental: Fabricando um 

aromatizador de ambientes 

Fabricação um aromatizador de ambientes a 

partir da fragrância elaborada pelos alunos. 

 

Exibição de um vídeo 

 

Exibição de um vídeo sobre perfumes e 

responder um questionário sobre o vídeo. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

5.2. Aplicação e Avaliação da Unidade de Ensino 

Para a aplicação da unidade de ensino foram necessárias seis aulas de 50 

minutos cada. Foram realizados três encontros devido às aulas da turma serem 

concentradas em um único dia.  

No primeiro encontro foram trabalhadas duas atividades. A primeira foi a 

atividade para conhecer os conhecimentos prévios e a segunda foi a leitura do texto de 

divulgação científica. Estava no planejamento uma discussão sobre as atividades, 

porém, não foi realizada pela professora colaboradora. 

No segundo encontro, foi trabalhada uma atividade experimental onde os alunos 

fabricaram um aromatizador de ambientes. Para essa atividade foi utilizado o roteiro 

para a fabricação, vidrarias de laboratório, essências e uma base neutra para 

aromatizador. 

No terceiro encontro foi realizada a exibição do vídeo “A Química do fazer, 

cosméticos, perfume”, produzido pela PUC Rio. Ao final da exibição foi sugerida a 

participação dos alunos para responder um questionário sobre o vídeo exibido. Ao 

término desta atividade, um outro questionário foi respondido pelos alunos, e, desta 

vez, o objetivo foi avaliar as atividades que faziam parte da unidade de ensino. 

Durante a aplicação da unidade de ensino foram coletados os dados com base no 

diário de campo, observações realizadas pela autora deste trabalho, participação ativa 
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dos alunos durante as atividades, questionários preenchidos pelos alunos após cada 

atividade e questionários de avaliação da unidade de ensino. 

Para avaliar a unidade de ensino os alunos responderam a um questionário 

(Anexo A) com quatro perguntas abertas e uma de múltipla escolha. O Objetivo do 

questionário era analisar as atividades da unidade de ensino proposta nesta pesquisa. 

 

5.3. Resultados e análise dos dados  

5.3.1. Diário de campo: experiências vividas e percebidas durante aplicação da 

unidade de ensino 

5.3.1.1. Primeiro encontro 

O primeiro encontro aconteceu no dia 18/05/2016 e havia 16 alunos presentes. A 

professora colaboradora realizou a chamada com os alunos e iniciou a aula anunciando 

que iriam realizar algumas atividades diferentes nas próximas aulas. Os alunos 

demostraram curiosidade em saber quais atividades seriam e todos falavam ao mesmo 

tempo, após acalmar a turma, a professora entregou a primeira atividade 

(levantamento dos conhecimentos prévios) e à medida que eles tomavam 

conhecimento, começaram a falar todos quase ao mesmo tempo e suas ideias sobre as 

questões da atividade.  

Um aluno perguntou se podia responder com suas próprias palavras, a professora 

colaboradora respondeu afirmativamente. A maioria dos alunos realizou a atividade 

em silêncio. Alguns estavam agitados e atrapalhavam os demais que pediam silêncio.  

Uma dúvida que surgiu algumas vezes: “É para escrever com minhas próprias 

palavras? ”, uma outra aluna chegou a dizer a professora colaboradora: “Não sei como 

escrever isso”, e a professora indagou: “ Você não sabe escrever nada sobre isso? ”, a 

aluna baixou a cabeça e ficou pensativa. 

A primeira atividade que buscava levantar os conhecimentos prévios dos alunos 

continha as seguintes perguntas: 

1. E para você, o que é um perfume? Quais substâncias compõem? 

2. Em sua opinião, qual o motivo da imensa variedade de cheiros de perfumes? 

A primeira pergunta tinha como objetivo, conhecer as ideias dos alunos sobre a 

definição do perfume e sua composição e, a segunda, conhecer como os alunos 

pensam sobre a variedade de aromas. 
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A atividade durou cerca de 30 minutos, como estava próximo ao horário do 

intervalo, a professora colaboradora não realizou a socialização das ideias dos alunos. 

Na volta do intervalo, já na segunda aula, a professora antes de entregar o texto a ser 

lido, perguntou se eles tinham curiosidades sobre o tema perfumes. Alguns alunos 

responderam sim, outros não e poucos não responderam.  

Os alunos demoraram um pouco para se concentrarem na leitura devido à 

agitação e com algumas intervenções da professora colaboradora, eles conseguiram 

realizar a leitura em silêncio e as meninas demonstraram mais interesse no tema que os 

meninos. Percebia-se que, em alguns momentos, os alunos falavam uns com os outros 

e apontavam para algumas partes do texto que parecia ser interessante para eles e 

algumas perguntas surgiram durante a leitura como: “O que é neolítico”? Outra aluna 

perguntou: “O que é um paradigma? ”. A professora colaboradora ia até cada cadeira e 

procurava sanar as dúvidas. 

A atividade de leitura do texto demorou mais que o esperado e com receio de 

não conseguir cumprir o planejamento, foi entregue aos alunos a folha de atividade 

com questões sobre o TDC.  Ainda assim, os alunos não conseguiram entregar a 

atividade e então foi sugerido que fosse entregue na aula seguinte. 

Em uma conversa informal com a professora ao término da aula, esta comentou 

que os alunos se surpreenderam com as atividades principalmente da leitura do texto, 

pois não possuem o hábito de realizarem leituras fora das aulas de português. 

 

5.3.1.2. Segundo encontro 

O segundo encontro aconteceu no dia 25/05/2016. Havia 15 alunos presentes na 

sala de aula, eles estavam muito agitados, pois sabiam que fariam um experimento 

relacionado a aromatizador de ambientes. A aula dessa vez foi conduzida pela autora 

deste trabalho como o auxílio da professora colaboradora. Inicialmente foi realizada 

uma retomada do texto trazendo algumas discussões sobre a importância da química 

sintética. Na discussão, um aluno citou a importância da química sintética para a 

preservação das fontes naturais. Segundo o aluno, o surgimento da química sintética 

possibilita a preservação dessas fontes uma vez que, não seria necessário a utilização 

destas. Alguns alunos comentaram a surpresa em conhecer como surgiu o perfume e 

principalmente como este era utilizado há tempos atrás, apesar de, no momento da 

leitura, os alunos terem demostrando certo desinteresse. Porém, à medida que foram 
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sendo estimulados por perguntas, alguns se sentiram à vontade para interagir. Devido 

ao tempo curto, não foi possível nos estender na discussão do texto, pois neste dia, só 

tínhamos 1 aula para realizar a atividade visto que, uma aula foi cedida ao professor de 

matemática pela professora colaboradora. 

Após essa breve discussão (máximo 10 minutos) sobre a leitura, os alunos foram 

levados às bancadas improvisadas na sala de aula para a atividade experimental, cujo 

objetivo era a fabricação de aromatizador de ambientes. O intuito era que os alunos 

pudessem compreender um pouco do processo de fabricação de um produto utilizado 

no seu dia a dia, o manuseio de vidrarias e a relação de colaboração entre os colegas.  

Os alunos foram agrupados em grupos de 4 e foi pedido que criassem um nome 

para o grupo baseado na classificação dos aromas. Eles receberam o roteiro da 

atividade experimental e em seguida, foi esclarecido que devido a dificuldade em 

encontrar todo o material para a preparação da base do aromatizador, seria utilizada 

uma base neutra já previamente pronta que foi adquirida em uma casa comercial de 

vendas de produto de artesanatos. Também fora explicado como preparar a base a 

partir das substâncias descritas no roteiro. 

Em outra mesa estavam as essências que eles utilizariam para a fabricação do 

aromatizador. Neste momento, eles receberam um pequeno desafio: cada grupo teria 

que “criar” seu próprio aroma utilizando três tipos de essências. Um grupo não podia 

saber qual aroma o outro estaria preparando. Cada grupo teria que preparar 500 ml de 

aromatizador.  

No momento em que estavam conhecendo as essências e fazendo os testes para 

saber quais iriam utilizar, foi um pouco tumultuado, foi explicado que as essências 

utilizadas por eles não eram de fontes naturais. Foi necessário um olhar muito atento 

da autora deste trabalho e professora colaboradora para que os alunos não misturassem 

as pipetas de cada essência, pois estavam muito eufóricos com a atividade! Como é 

habitual da professora colaboradora realizar aulas experimentais, não ocorreu 

nenhuma dificuldade em relação ao uso das vidrarias para aferir os líquidos. Os alunos 

interagiram bem uns com os outros e se ajudavam, compartilhando vidrarias e 

essências. 

Os alunos estavam ansiosos em levar para casa uma amostra do produto, mas, 

foi orientado que era necessário ficar em repouso por no máximo 1 semana, para que 

as substâncias pudessem interagir melhor e assim realçar a fragrância do aromatizador.  
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Os alunos levaram para casa um questionário com três questões para responder e 

deveriam entregar na aula seguinte.  

 

5.3.1.3. Terceiro encontro 

O terceiro e último encontro aconteceu no dia 01/06/2016 e havia 15 alunos 

presentes na sala de aula. Não muito diferente do encontro anterior, a turma estava 

muito agitada e um pouco sem interesse para participar da aula, pois teriam reunião 

para tratar de assuntos referentes à festa junina da escola. Os alunos demoraram em 

torno de dez minutos para entrarem na sala e se acalmarem para o início da aula.  

A primeira pergunta que fizeram foi em relação aos aromatizadores, queriam 

saber o resultado do aroma fabricado por eles. A professora colaboradora respondeu 

que na segunda aula poderiam sentir o aroma e que naquele momento iriam assistir a 

um vídeo muito interessante sobre o assunto que estavam estudando. Durante a 

exibição, foi possível perceber a atenção e o interesse dos alunos. Em nenhum 

momento eles fizeram barulho. Após a exibição, eles aplaudiram e alguns comentaram 

que era legal assistir vídeo na aula.  

O vídeo exibido foi “A Química do fazer, cosméticos, perfume” com duração de 

10 min: 37seg. Está disponível no Youtube e foi produzido pela PUC Rio em parceria 

com o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação. O vídeo faz parte de uma série de 6 

programas destinados ao ensino de química no ensino médio. 

Após a exibição do vídeo, foi realizada uma breve discussão com os alunos. Foi 

questionado se conseguiram identificar algumas semelhanças do que foi visto no vídeo 

com as atividades realizadas anteriormente. O AL 1 a responder disse: “o que ele falou 

sobre a criação do perfume estava lá naquele texto”. O AL 2 mencionou que na aula 

passada eles tiveram que escolher as essências para fazer o aroma para o aromatizador, 

semelhante ao que o perfumista mostrado no vídeo fazia, o AL 3 disse que o vídeo 

parecia um resumo do que já haviam feito e que a diferença é que não extraíram o óleo 

e nem fabricaram o perfume como se faz no laboratório. Após a breve discussão, os 

alunos receberam um questionário com cinco perguntas relacionadas ao vídeo para 

responderem.  

No retorno do intervalo, eles demoraram a voltar (a reunião sobre a festa deixou 

os alunos mais agitados ainda), mas, à medida que chegavam começavam a responder 
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aos questionários. O primeiro sobre o vídeo apresentado. Em seguida, um questionário 

que tinha como objetivo avaliar a Unidade de ensino. Percebeu-se que alguns alunos 

não estavam muito dispostos para a atividade e queriam logo ver seus aromatizadores. 

Após a entrega dos questionários, os grupos foram formados e cada um recebeu seu 

balão com o aromatizador fabricado. A ansiedade era bem perceptível entre os alunos 

para sentirem o aroma e cada aluno levou para casa um pouco do aromatizador 

elaborado pelo seu grupo. 

 

5.3.1.4. Atividade 1. Conhecendo as ideias prévias do aluno sobre o tema 

Durante o processo de ensino aprendizagem é importante identificar os 

conhecimentos prévios que os alunos já possuem sobre determinado tema, essa etapa é 

relevante para direcionar o professor sobre quais atividades desenvolver com os 

alunos. 

Nesta primeira atividade o objetivo era conhecer os conhecimentos prévios dos 

alunos sobre o assunto a ser estudado. A primeira pergunta questionava a definição de 

perfume na opinião deles e quais substâncias o compõem. No momento da aplicação 

estavam presentes 16 alunos e todos realizaram a atividade. 

 No quadro (6) abaixo podemos ver as respostas dos alunos. Para melhor 

organizar, agrupamos as respostas pela definição de perfume e composição. 

Quadro 6: Respostas dos alunos para a primeira pergunta da atividade de sondagem 

ALUNO DEFINIÇÃO DE PERFUME COMPOSIÇÃO 

AL 1 “Composição feita...” “Álcool e fragrâncias de 

diferentes tipos.” 

AL 2 “Liquido que dá cheiro aos seres 

humanos” 

“Água, álcool e fragrâncias. 

”  

AL 3 “Substância liquida de diferentes 

fragrâncias” 

“Substancias como o 

álcool” 

AL 4 “Mistura de substâncias para ficar com 

cheiro bom” 

“Álcool, essência e água. ” 

AL 5 “Substância química” “Álcool e água” 

AL 6 “Produto que contem substâncias que 

dar cheiro temporário” 

 

 Sem resposta 

AL 7 “Essência de uma rosa” “Álcool, água e rosas.”  
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AL 8 

“Mistura de substâncias químicas que 

formam um liquido muito forte e 

cheiroso” 

 

 

Sem resposta 

AL 9 “Substância cheirosa que usamos no 

nosso dia a dia” 

“Álcool, acrílico, essência, 

água, bezoate, eugenol.” 

AL 10 “Possui aroma seja ele bom ou ruim” “Álcool e essência”  

AL 11 “Liquido com varias substâncias que 

causa um odor ao nosso agrado” 

“Álcool e essências”  

AL 12 “Liquido ou substância com vários 

tipos diferentes de cheiros” 

“Álcool e água” 

AL 13 “Mistura de substâncias que resultam 

em um liquido com aroma” 

“Álcool, flores com aroma 

misturadas.” 

 

AL 14 

 

“Fragrância que todos usam para se 

perfumarem” 

“Pequena quantidade de 

álcool e uma essência para 

diferenciar um determinado 

cheiro” 

AL 15 “Substância química” “Aromatizantes, álcool e 

outras substâncias.” 

 

AL 16 

“Conjunto de produtos químicos que... 

unir formar fragrâncias seja boas ou 

ruins.” 

“Álcool, essências 

químicas.”  

Fonte: Elaborado pela autora  

 De acordo com as respostas, podemos identificar no que se refere a definição 

sobre o perfume, cerca de 62%, citaram o perfume como sendo uma substância. Os 

alunos AL 5 e AL15 definiram como uma substância química. Os Alunos AL4, AL8, 

AL11 e AL13 definiram como sendo uma mistura de substâncias. Os demais alunos 

definiram substância como sendo um líquido ou apenas uma substância. Os alunos que 

não definiram como substância, procuraram identificar mais pelo aspecto olfativo, ou 

seja, relacionando o perfume com aroma, essência, fragrância.  

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o 

perfume possui definição técnica como sendo, 

O de composição aromática à base de substâncias naturais ou sintéticas, que 

em concentração e veículos apropriados, tenha como principal finalidade a 

odorização de pessoas ou ambientes, incluídos os extratos, as águas 
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perfumadas, os perfumes cremosos, preparados para banhos e os 

odorizantes de ambientes, apresentados em forma líquida, geleificada, 

pastosa ou sólida. 

Fazendo uma relação da definição técnica da ANVISA com aquelas citadas pela 

maioria das respostas dos alunos, podemos observar que a deles conseguiu associar a 

palavra substância à definição como também alguns citaram de maneira simples, a 

finalidade do perfume. Podemos citar o AL2 quando diz ”...dá cheiro aos seres 

humanos”, o AL 4 “ ...ficar com o cheiro bom” e o AL14 “...todos usam para se 

perfumarem”.    

Em relação à composição do perfume, é possível identificar que a maioria das 

respostas são semelhantes, citando o álcool, fragrâncias e essências como principais 

componentes do perfume. Alguns alunos citaram a água. O aluno 9 citou alguns 

componentes diferenciados como bezoate e eugenol. Os alunos AL7 e AL13 

mencionaram rosas e flores como componentes do perfume. Como vimos 

anteriormente, o perfume é de composição aromática e pode ser à base de substâncias 

naturais (óleos essenciais extraídos de fontes naturais) ou sintéticas (fabricadas em 

laboratório). 

A segunda pergunta do questionário pedia a opinião sobre o motivo da imensa 

variedade de cheiros de perfumes.  

No quadro (7) a seguir, as opiniões dos alunos sobre essa variedade. 

Quadro 7: Respostas dos alunos a segunda pergunta na atividade de levantamento dos 

conhecimentos prévios 

ALUNOS OPINIÕES 

AL 1 “Pelo fato dos diferentes gostos pessoais” 

AL 2 “... questão de venda, do consumismo, mas também pelo fato dos 

diferentes gostos...”. 

AL 3 “Essa variedade existe para atender as preferencias das pessoas, 

pois cada um tem um gosto...”. 

AL 4 “porque tem pessoas que não gostam de todo tipo de essência...” 

AL 5 Sem resposta 

AL 6 “São diferentes substâncias com cheiros diferentes” 

AL 7 “A imensa variedade de componentes “ 

AL 8 “Devido à mistura das substâncias” 
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AL 9 “O motivo pode ser o gosto de cada pessoa e as substâncias...”. 

AL 10 “Pois cada cheiro irá se encaixar com o gosto de cada pessoa, 

cada personalidade...”. 

AL 11 “Os vários tipos de substâncias químicas” 

AL 12 “Imagine se todos os perfumes tivessem o mesmo cheiro? Não 

seria algo legal. Por isso as variedades de perfumes são tantas...”. 

AL 13 “Substâncias diferenciadas uns dos outros.” 

AL 14 “.... Existe vários cheiros para poder cada um ter um cheiro 

desejado...” 

AL 15  “A mistura de varias substâncias químicas, tornando-os 

agradáveis ao nosso cotidiano. ” 

AL 16  “A variedade de perfumes são para agradar diversos gostos e 

perfumar diversos ambientes. ” 

Fonte: Elaborado pela autora 

Nesta pergunta apenas o AL 5 não expôs sua opinião. Cerca de 40% dos alunos 

atribuíram o gosto pessoal, a diferença de preferência pessoais, o motivo da variedade 

de cheiros dos perfumes. Dentre esses alunos, além de citar a diferenças de gostos 

pessoais, o AL 2 mencionou o consumismo como um motivo a mais. 

Com resultados bem semelhantes, 13,33% dos alunos atribuíram a diferentes 

substâncias, a variedade de perfumes, já outros 13,33%, citaram a mistura de 

substâncias ou várias substâncias como o motivo, e a variedade de substâncias e 

componentes foi a opinião de outros 13,33% dos alunos. Os demais alunos opinaram 

que, não gostar de qualquer essência, não ser benéfico ter o mesmo cheiro e ter vários 

cheiros para cada pessoa, seria os motivos da imensa variedade de essências dos 

perfumes. 

Através dos resultados dessa atividade, foi possível observarmos que os alunos 

possuíam certo entendimento a respeito do tema que seria abordado. 

 

5.3.1.5. Atividade 2. Leitura do TDC: Há algo no ar. A Química e os perfumes 

A segunda atividade durou cerca de 50 minutos. Estavam presentes 16 alunos e a 

leitura do texto foi realizada em duplas. Após a leitura, os alunos responderam a um 

questionário com cinco questões relacionadas à leitura. Dos 16 alunos que 

participaram da atividade, somente oito responderam e devolveram o questionário. 
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O objetivo da leitura do TDC “ Há algo no ar. A Química dos Perfumes” da 

autora Cláudia Rezende, era faze-los conhecer como a química enquanto ciência está 

relacionada com o desenvolvimento de substâncias aromáticas. A leitura parte de um 

breve histórico sobre a origem do perfume e seus usos na antiguidade, a relação da 

química sintética com a perfumaria e a maneira como nossos sentidos interpretam os 

diferentes odores. 

Foto 1 - Momento da leitura do TDC 

 
Fonte: autoria própria, 2016. 

 

Na primeira questão onde se perguntava em que região teria possivelmente 

iniciado a historia da perfumaria, os alunos foram unânimes em responder que teria 

iniciado possivelmente na região da Mesopotâmia, conforme informava o texto lido.  

Abaixo, as respostas dos alunos referente à questão 1 do questionário. 

Questão 1: Em que região possivelmente teria iniciado a história da perfumaria? 

AL 1: “ A perfumaria foi possivelmente iniciada antes das civilizações 

mesopotâmicas” 

AL 2: “ A perfumaria se inicia nas civilizações mesopotâmicas” 

AL 3: “ Região da mesopotâmia” 

AL 4: “ Iniciou antes das civilizações mesopotâmicas” 

AL 5: “ Na região das civilizações mesopotâmicas” 

AL 6: “ Na região da mesopotâmia” 

AL 7: “ A história da perfumaria parece ter iniciado antes das civilizações 

mesopotâmicas”. 
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AL 8: “iniciou nas civilizações mesopotâmicas” 

Nesta questão podemos observar que os alunos conseguiram retirar no texto, a 

informação pedida. A finalidade da pergunta era situa-los em termos geográficos onde 

possivelmente teria iniciado a história da perfumaria. 

A segunda questão pretendia que os alunos pudessem conhecer de que maneira o 

significado do perfume em relação a aplicações e utilidades foram se desenvolvendo 

ao longo da sua história relacionando-se com a sociedade. A seguir, as respostas dos 

alunos. 

 

Questão 2: De que maneira, através da história, o significado do perfume vem se 

transformando juntamente com a evolução da sociedade? 

AL 1: “ homens e mulheres perfumavam os ambientes e a si mesmos, enquanto esses 

materias eram usadas no combate as doenças e na conservação dos alimentos. Hoje 

em dia usamos o perfume para ficarmos cheirosos e nos sentirmos bem” 

AL 2: “ Antigamente os materiais relacionados a perfumaria serviam para fins 

religiosos, bem como embelezamento. Atualmente são usados para sensação de bem 

estar” 

AL 3: “ fins religiosos, bem como ao embelezamento, alimentação e para tratamentos 

de saúde” 

AL 4: “ em uma sociedade bem desenvolvida, o romano abastado apreciava o 

conforto e o lazer e uma bela refeição” 

AL 5: “ antes utilizavam na extração de plantas e animais e hoje com essa evolução 

consegue-se criar novos aromas” 

AL 6: “ Antigamente a perfumaria era utilizada em fins religiosos e em tratamentos 

medicinais, hoje em dia a perfumaria é mais utilizada em fins estéticos” 

AL 7:  não respondeu  

AL 8: “homens e mulheres perfumavam os ambientes e a si mesmos, enquanto esses 

materiais eram usados no combate a doenças e na conservação dos alimentos. Hoje 

sabemos que essas aplicações se deram as propriedades microbianas de varias 

substâncias químicas naturais” 

De maneira geral, observamos que a maioria dos alunos respondeu à questão 

citando exatamente as aplicações e utilidades do perfume como fins religiosos, 

embelezamento, alimentos e tratamentos de saúde, como foram lidos no texto. Os 
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alunos AL1, AL l2 e AL6 mencionaram que hoje em dia os perfumes são usados para 

deixar as pessoas cheirosas, com sensação de bem-estar e para fins estéticos. Para o 

aluno AL5 essa evolução se deu por utilizarem extração de plantas e animais e hoje 

poder criar novos aromas. Entendemos que a resposta desse aluno está relacionada à 

parte do texto que fala sobre o surgimento da química sintética. 

Na questão 3, perguntava-se a importância do surgimento da química sintética. 

Grande parte dos alunos atribuíram essa importância a não depender mais das fontes 

naturais uma vez que, no laboratório, era possível produzir substâncias em qualquer 

quantidade. 

 

Questão 3: Qual a importância do surgimento da química sintética? 

AL 1: “ A química sintética foi possível de produzir substâncias químicas no 

laboratório em qualquer quantidade e não depender diretamente da extração de 

fontes naturais” 

AL 2: “ Com o surgimento da química sintética, foi possível produzir substâncias 

químicas no laboratório e não mais depender da extração de fontes naturais” 

AL 3: “ produzir substâncias químicas no laboratório em qualquer que seja a 

quantidade e não dependendo diretamente de fontes naturais, ajudando no campo da 

perfumaria” 

AL 4: “ é não depender diretamente da extração de fontes naturais” 

AL 5: “ trouxe a possibilidade de produzir substâncias químicas no laboratório, em 

qualquer quantidade e não mais depender diretamente da extração de fontes 

naturais” 

AL 6: “ A química sintética abriu um grande campo: a indústria da perfumaria, pois 

com essa química houve a possibilidade de não mais depender da extração de fontes 

naturais para produzir substâncias” 

AL 7: “ A possibilidade de produzir substâncias químicas em laboratório, em 

qualquer quantidade, e não mais depender diretamente da extração de fontes 

naturais”. 

AL 8 : “com ela a possibilidade de produzir substâncias químicas no laboratório, em 

qualquer quantidade e não mais depender diretamente da extração de fontes naturais, 

abriu um grande campo, a indústria da perfumaria ” 
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Uma grande contribuição da química sintética tem sido, sem sombra de dúvida, 

a possibilidade de preservação de certas espécies animais e vegetais que correm risco 

de extinção devido a procura desenfreada de óleos essenciais. 

A quarta questão pedia para que os alunos pudessem retirar do texto os termos 

que eles consideram científicos. Nessa questão, a intenção era que os alunos pudessem 

perceber durante a leitura quais termos científicos estariam ao longo do texto. A 

seguir, os termos que foram retirados do texto pelos alunos. 

 

Questão 4: Retire do texto os termos que você considera cientifico. 

AL 1: “ núcleo benzeno, essências ” 

AL 2: “ núcleo do benzeno” 

AL 3: “ piperonal, nitro musk, vanila, cumarina e aldeídos” 

AL 4: “ aldeídicos, cumarina, salicialdeído, vanila, finilacetaldeído, piperonal, nitro 

muk, B- ionona e benzeno” 

AL 5: “ os aldeídos, B-ionona piperonal” 

AL 6: “ B-ionona, benzeno, piperonal, fenilacetaldeído e quiralidade” 

AL 7: “ cumarina, salicilaldeído, aldeídos, vanila, fenilacitaldeído, piperonal, nitro 

musk, B-ionona, núcleo de benzeno, benzeno”. 

AL 8: “cumarina, salicilaldeído, vanila, fenilacetaldeído, piperonal”. 

De acordo com as respostas, cerca de doze palavras foram citadas como termos 

científicos pelos alunos. Não é possível afirmamos se os alunos não conseguiram 

identificar mais palavras por falta de conhecimento ou devido à atividade ter sido 

realizada em um tempo insuficiente. No texto há outros termos que já eram conhecidos 

pelos alunos como aromático, moléculas, voláteis, massa molar e átomos de carbono 

que não foram citados por nenhum dos alunos. 

A última questão do questionário, a de número 5, tinha como objetivo saber o 

que mais chamou atenção dos alunos. Para a maioria deles, o surgimento do perfume, 

sua história e os fins para que era utilizado, foram os trechos da leitura que mais 

chamaram a atenção deles. Abaixo, os trechos citados pelos alunos. 

 

Questão 5: O que te chamou atenção sobre o tema do texto? 

AL 1: “ o modo do jeito que os perfumes surgiram e eram usados” 

AL 2: “ os diversos conceitos de perfume que foram mudando ao longo do tempo” 



74 

 

AL 3: “ o que me chamou mais atenção foi o fato de desde a antiguidade já existia 

perfume, seja para saúde, alimentação ou fins religiosos, também a questão de que, 

para fazer o perfume, não existe só a extração da planta de algo do tipo, num 

laboratório se pode fazer a essência sinteticamente” 

AL 4:  não respondeu 

AL 5: “ a história de como o perfume foi criado, como era utilizado” 

AL 6: “ me chamou atenção saber a historia de como a perfumaria surgiu” 

AL 7:  não respondeu  

AL 8: “legal, o que me chamou atenção, foi que tinha varias coisas sobre os perfumes 

que eu não sabia” 

Para o AL 3 outra informação que o chamou atenção foi para a questão da 

fabricação do perfume, que não existe só pela extração da planta (entendemos que aqui 

ele está se referindo a extração do óleo essencial de plantas para a produção das 

essências) mas, que num laboratório, é possível produzir essências sintéticas. 

 

5.3.1.6. Atividade 3. Fabricando um Aromatizador de Ambientes 

Nesta atividade, os alunos foram divididos em quatro grupos para a realização da 

atividade experimental. O objetivo dessa atividade foi a fabricação por parte dos 

alunos, de um aromatizador de ambientes e motivar os alunos para a construção de 

conhecimentos. A temática perfume possibilita relacionar conceitos da química 

orgânica como as funções oxigenadas, uma vez que os óleos essenciais que constituem 

os perfumes, pertencem a algumas dessas funções como álcoois, aldeídos, cetonas e 

ésteres. 

Cada grupo tinha na sua bancada um balão volumétrico de 500ml para preparar 

o aromatizador, uma proveta de 15 ml para medir o volume das essências utilizadas, 

um erlenmeyer de 50 ml para preparar a fragrância, um funil de vidro para facilitar a 

transferência dos líquidos, um palito de churrasco para misturar os líquidos e copos de 

plástico para que pudessem realizar os testes de mistura das essências escolhidas para 

e a elaboração da fragrância. Para uso coletivo dos grupos, foram disponibilizados 2 

litros de base neutra para aromatizador e um erlenmeyer de 1 litro para que pudessem 

medir a quantidade de base a ser utilizada na preparação. Ver Figuras 2 e 3: 
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Foto 2- Material utilizado para a fabricação do aromatizador 

 

Fonte: autoria própria, 2016 

 

 

Foto 3– Base neutra utilizada na fabricação do aromatizador 

 

 Fonte: autoria própria, 2016 
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Foto 4 - Essências utilizadas para elaboração das fragrâncias 

 

Fonte: autoria própria, 2016. 

 

Para a fabricação do aromatizador de ambientes foram utilizados base neutra 

para perfumes, diversas essências e corante. O roteiro da atividade encontra-se na 

sequência didática em anexo. Abaixo, os aromatizadores criados pelos alunos. 

Depois que cada grupo elaborou o seu aroma, o mesmo foi adicionado à base 

neutra. Foram utilizados balões volumétricos de 500 ml para guardar o líquido. Os 

mesmos foram vedados com filme plástico e depois envoltos em papel alumínio. 

Foto 5 - Aromatizadores produzidos pelos grupos 

 

Fonte: autoria própria, 2016. 
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No roteiro havia três questões a serem respondidas, sendo que duas delas 

deveriam ser feitas durante a atividade experimental. 

Questão 1: Qual (is) a essência (s) escolhida (s) para fazer seu aromatizador? 

Quadro 8 - Nome dos grupos e essências utilizadas 

                

GRUPOS 

ESSÊNCIAS 

Almiscarado  Uva com amora, nívea e casca de laranja 

Floral  Lavanda, talco e nívea 

Frutal  Casca de laranja, nívea e talco 

Verde  Talco, nívea e floral 

Fonte: elaborado pela autora 

Havia nove essências disponíveis aos alunos para a criação das fragrâncias dos 

grupos sendo que seis foram utilizadas conforme o quadro acima. As essências Nivea 

e Talco foram utilizadas por quase todos os grupos. A combinação das essências de 

cada grupo e a quantidade de cada essência fez toda a diferença na criação da 

fragrância. 

Com base na escolha das fragrâncias, foi perguntado o nome, conforme a 

pergunta dois do questionário. Abaixo os nomes dados às fragrâncias criadas pelos 

grupos. 

Questão 2: Que nome seu grupo daria a fragrância criada? 

Quadro 9 - Nome das essências criadas pelos grupos 

             GRUPOS NOME DA FRAGRÂNCIA 

Almiscarado  Essencialisty 

Floral  Noite do ouro 

Frutal  Frutais 

Verde  Talmiflor 

Fonte: Elaborado pela autora 

A questão três continha a estrutura do óleo de jasmim e a estrutura da fragrância 

artificial do óleo de jasmim. Foi pedido que os alunos pesquisassem: a temperatura de 

ebulição; principais aplicações; formas de extração, fórmula molecular e funções 

orgânicas presentes. Dos 15 questionários entregues foram devolvidos oito e nenhum 
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deles respondeu a essa questão. Quando indagados o motivo, responderam que tinham 

esquecido de realizar a atividade. Os que não devolveram, explicaram que havia 

esquecido em casa. 

 

5.3.1.7. Atividade 4. Exibição do vídeo: como fazer, cosméticos, perfume. 

A escolha do vídeo deu-se pela relação do seu conteúdo com as atividades 

realizadas anteriormente pelos alunos. Traz um pouco da história da origem dos 

perfumes (já lido anteriormente no texto), técnicas de extração do óleo essencial e 

identificação das moléculas, os profissionais envolvidos e a produção de perfumes. O 

objetivo dessa atividade foi proporcionar aos alunos a possibilidade de relacionarem o 

conteúdo do vídeo com as ações realizadas (leitura do texto e fabricação do 

aromatizador) por eles nas atividades anteriores e demonstrar para eles algumas das 

técnicas utilizadas em laboratório de extração de óleos e identificação de moléculas, 

uma vez que não foi possível possibilitar esse contato com os alunos. 

 

       Foto 6- Exibição do vídeo “Como fazer, cosméticos, perfume”. 

 

Fonte: autoria própria, 2016. 

Depois da exibição do vídeo, foi feita uma breve discussão com os alunos sobre 

o conteúdo do vídeo a fim de perceber se conseguiam relacionar com as atividades 

anteriores. Ainda que uma parcela da turma não tenha demonstrado receptividade à 
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discussão, foi possível perceber por parte dos alunos que participaram, que eles 

conseguiram estabelecer algumas relações. 

A discussão iniciou quando a professora perguntou o que eles conseguiram ver 

de semelhante com o que eles haviam feito durante as ultimas aulas. Um aluno 

prontamente levantou a mão e disse que no vídeo mostrou um homem que criava o 

cheiro dos perfumes (ele se referia ao perfumista) e que, quando eles foram fabricar o 

aromatizador, eles tiveram que escolher quais essências iria usar para fabricar o cheiro 

deles. Uma aluna falou: “algumas informações que falaram no inicio do vídeo sobre 

os perfumes tinha lá no texto que lemos naquele dia”.  

Após essa breve discussão, os alunos tiveram um tempo para responder a um 

questionário com cinco perguntas referente ao vídeo. As duas primeiras questões do 

questionário estavam voltadas para os trechos do vídeo que relacionavam as técnicas 

de extração dos óleos essências e identificação das moléculas desses óleos. A terceira 

questão busca a compreensão dos alunos acerca da relação da química enquanto 

ciência na produção dos perfumes. As questões quatro e cinco buscava compreender 

de que maneira os alunos conseguem relacionar a temática com o lado social. A 

seguir, as respostas do questionário. 

Questão 1: Quais técnicas de extração de óleo essencial você conseguiu 

identificar? 

Quadro 10 - Respostas dos alunos a primeira pergunta do questionário sobre o vídeo 

Respostas questão 1 

AL 1 “hidrodestilação, extração por solvente e extração a frio”. 

AL 2 “hidrodestilação, extração por solvente e extração a frio e euflourage”. 

AL 3 “hidrodestilação, extração por solvente etc.”. 

AL 4 “hidrodestilação, extração”. 

AL 5 “hidrodestilação, extração por solvente e extração a frio e enfleurage”. 

AL 6 “obtenção da fragrância por hidrodestilação, extração por solvente, 

extração a frio e euflerurge”. 

AL 7 “hidrodestilação, extração por solvente e extração a frio”. 

AL 8 “hidrodestilação, extração por solvente”. 

AL 9 “cromatografia a gás” 

AL 10 “hidrodestilação, extração por solvente e extração a frio (esflourage)”. 

AL 11 “hidrodestilação, extração por solvente e emflleage”. 

AL 12 “o óleo para ele poder ser extraído passa por um processo rigoroso, e uma 

dessas técnicas é fervura da agua com a planta que vai ser retirar o óleo, e o 

ar passa por pequenos tubos onde é separado o óleo da água”. 

AL 13 “fragrância a extração do vapor”. 
Fonte: Elaborado pela autora 
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A finalidade dessa pergunta era saber se os alunos durante a exibição do vídeo 

conseguiram estar atentos as diferentes técnicas utilizadas na extração do óleo 

essencial. A maioria dos alunos conseguiu identificar boa parte das técnicas 

apresentadas no vídeo. O AL 12 não por conseguir lembrar o nome da técnica ou por 

preferência descreve uma delas. O AL 9 citou a cromatografia como técnica de 

extração de óleo, sendo que esta não é a finalidade da cromatografia. 

 

Questão 2: Qual das técnicas é possível identificar os componentes de um óleo essencial? 

Qual a importância dessa técnica para a produção de perfumes? 

Quadro 11 -  Respostas dos alunos a segunda pergunta do questionário sobre o vídeo 

Respostas questão 2 

AL 1 “cromatografia” 

AL 2 “hidrodestilação. Porque a partir dela vemos todos os elementos que serão 

utilizados no perfume”. 

AL 3 Não respondeu 

AL 4 “sentir o cheiro... identificar aroma” 

AL 5 “cromatografia identifica as moléculas do óleo essencial e produz novas 

moléculas a partir das identificadas” 

AL 6 “cromatografo – quais os componentes que formam o óleo” 

AL 7 “cromatografia” 

AL 8 “cromatografia” 

AL 9 “cromatografia – é importante identificar porque nem todas as essências 

combinam”. 

AL 10 “cromatografia. Criar novos aromas, tornar o perfume mais acessível, 

reproduzi-lo com novas essências”. 

AL 11 “cromatografia”. A importância e ...ficar as moléculas que compõe os óleos 

essenciais”. 

AL 12 “através do vapor e da extração do óleo” 

AL 13 “através do vapor, a extração do óleo” 
Fonte: Elaborado pela autora 

Nesta questão os alunos deveriam responder a duas perguntas: a técnica que 

possibilita identificar os componentes de um óleo essencial e dizer com suas palavras 

a importância dessa técnica na produção de perfumes. 

Em relação à primeira pergunta, pudemos perceber que a maioria dos alunos 

citou a cromatografia como a técnica que possibilita essa identificação. Porém, 

percebemos que três respostas, as dos AL 2, AL12 e AL13 não estava de acordo com a 

resposta esperada. Eles citaram algumas técnicas de extração de óleo como aquela que 

poderia identificar os componentes do óleo. 

Na segunda pergunta cinco alunos não responderam. Das respostas dadas, de 

uma maneira mais geral, para os alunos, a importância dessa técnica na produção de 
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perfumes está basicamente relacionada a identificar os componentes do óleo, do aroma 

e das moléculas. Duas respostas nos chamaram a atenção, as dos AL 5 e AL10. Para 

esses, a importância é que através dessa identificação são produzidas outras moléculas 

e com isso criar novos aromas tornando o perfume mais acessível. Ao nosso 

entendimento, as respostas desses dois alunos se complementam e vão um pouco além 

da expectativa de resposta dos demais alunos.  

 

Questão 3: Qual a relação da Química enquanto ciência na produção de perfumes? 

Quadro 12 - Respostas dos alunos a terceira pergunta do questionário sobre o vídeo 

Respostas questão 3 

AL 1 “ela atua com a criação dos perfumes, na quantidade de cada essência, na 

destilação, na mistura das fragrâncias etc.”. 

AL 2 “pois se usa processos químicos na produção dos perfumes, na identificação 

das essências e em todo processo de confecção dos mesmos”. 

AL 3 “São os produtos utilizados como álcool, o solvente etc.” 

AL 4 “saber um pouco sobre os componentes e das essências” 

AL 5 “identificar e criar novas fragrâncias”  

AL 6 “produzir alguma essência sintética, saber os componentes que formam o 

óleo essencial”. 

AL 7 “os componentes que estão contidso na química tem relação de extrema 

importância para fazer os perfumes”. 

AL 8 “ela descobre os elementos químicos” 

AL 9 “tem relação de saber os componentes, as quantidades, saber o que compõe 

nos óleos e as moléculas”. 

AL 10 “a utilização e vários processos químicos durante a produção” 

AL 11 “por que é através da química que você vai fazer o processo de fabricação 

do perfume”. 

AL 12 “a relação da química começa a partir da mistura de componentes agua 

destilada e outros componentes e na identificação dos compostos”. 

AL 13 “o processo da fabricação do perfume. A relação das fragrâncias, a 

composição dos perfumes”. 
Fonte: Elaborado pela autora 

Nesta questão, buscamos entender como os alunos relacionam à química 

enquanto ciência com a produção dos perfumes. A resposta do AL 8 nos chamou logo 

atenção ao dizer que essa relação estaria no descobrimento de elementos químicos. 

Não é possível nessa resposta identificarmos se o aluno confundiu o “descobrimento 

de elementos químicos” com a identificação dos componentes durante a utilização da 

cromatografia. 

De maneira sucinta, a maioria dos alunos relacionou a química com a produção 

de perfumes citando a utilização de processos químicos; técnicas de extração de óleos 
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e identificação de substâncias, quantidades, conhecerem a composição do perfume e 

criação de novas fragrâncias. 

Como dito anteriormente, as duas ultimas questões do questionário buscava 

conhecer como os alunos conseguem relacionar a temática trabalhada com o aspecto 

mais social. Na questão quatro, foi questionado se alguma propaganda de perfume 

vista por eles em algum tipo de mídia (revista, TV ou outdoor) chamou sua atenção. 

Eles teriam que explicar o motivo. A seguir, as respostas dadas a essa questão. 

 

Questão 4: No vídeo foi dito que a indústria de perfumes movimenta bilhões de 

dólares e emprega pessoas em todo o mundo. Um investimento forte que essa 

indústria aposta é na divulgação do seu produto através das mídias (revistas, 

outdoor e televisão). Você lembra alguma propaganda de perfume que chamou 

sua atenção? Por quê?  

Quadro 13 - Respostas dos alunos a quarta pergunta do questionário sobre o vídeo 

Respostas questão 4 

AL 1 “sim na TV. Porque a propaganda mostrava uma mulher sem o perfume, 

ninguém notava, mas quando ela passou a usar, todos queriam estar perto 

dela”. 

AL 2 “A propaganda do Lily, pois mostra a relação do amor entre mãe e filho 

com o perfume, mostrando ser um perfume especial”. 

AL 3 Não respondeu 

AL 4 “não, nenhuma propaganda me chama atenção. O que chama é o cheiro”. 

AL 5 Não respondeu  

AL 6 “sim. Do Chanel, porque parece ser lindo.... lembra algo de impressionante 

ou belo com Paris”. 

AL 7 Não respondeu 

AL 8 Não respondeu  

AL 9 “a propaganda do perfume da jequiti, o perfume de Cláudia Leite, acho que 

combinou com ela”. 

AL 10 “o perfume da Eliana, pois mostra uma bela transformação e levesa ao 

sentir a fragrância”. 

AL 11 “o Boticário porque o determinado produto oferecia beneficio estético”. 

AL 12 “sim, o boticário, porque é uma marca conhecida nacionalmente e chama 

bem atenção porque envolve bastante a natureza etc.”.  

AL 13 “o boticário, porque ele chama atenção para a duração do tempo em nosso 

corpo”. 
Fonte: Elaborado pela autora 

O AL 4 deu uma explicação um tanto curiosa ao responder de forma negativa. O 

que chama atenção para ele não é a propaganda, e sim o cheiro do perfume. Ficou uma 

dúvida ao ler a resposta: Será que este aluno ao ver alguma propaganda de perfumes, 

ele fica pensado como será o cheiro daquele perfume?  
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Os demais alunos responderam afirmativamente sobre alguma propaganda que 

tenham chamado sua atenção. Os motivos foram os mais diversos. Para alguns alunos, 

a propaganda do perfume o fez lembrar lugares bonitos como Paris (AL 6); o perfume 

como um elemento condicional para que a pessoa fosse ser notada (AL 1); achar que 

um perfume apresentado com o nome da artista combinar com a mesma (AL 9); bela 

transformação e percepção de leveza ao sentir a fragrância (AL10); benefício estético 

da marca da propaganda (AL 11); reconhecimento da marca e envolvimento com a 

natureza (AL 12) e duração do tempo da marca (AL 13). Para o AL 2, a relação de 

amor e afeto entre mãe e filho no comercial mostra que tal perfume é especial. Aqui 

entendemos que esse comercial foi criado alusivo ao dia das mães e como é uma data 

muito emotiva, entendemos que essa propaganda visava trazer ao telespectador essa 

relação entre os sentimentos e a fragrância do perfume. 

A pergunta cinco foi mais direta nessa questão social. Foi questionado aos 

alunos se eles acham que essas divulgações (propagandas) possuem algum impacto 

social. A seguir, as respostas dos alunos a questão. 

Questão 5: você acha que essas divulgações possuem algum impacto social? 

Quadro 14 - Respostas dos alunos a quinta pergunta do questionário sobre o vídeo 

Respostas questão 5 

AL 1 “Sim, pois são as divulgações que nos influenciam a comprar, muitas vezes 

nem precisamos daquilo, mas a mídia nos convence de que precisamos e 

acabamos comprando”. 

AL 2 “Sim, pois elas fazem as pessoas verem o mundo de alguma forma diferente 

e fazem as pensar sobre determinados temas explorados”. 

AL 3 Não respondeu  

AL 4 “acho que sim porque quando alguém vê, pode se interessar”. 

AL 5 “sim elas podem influenciar as pessoas a comprarem mais perfumes de 

terminada marca”. 

AL 6 “sim, porque a mídia influencia muito na questão do consumismo, as 

pessoas veem um produto de serviço e querem adquiri-lo”. 

AL 7 “sim, pois as pessoas quando assistem a comerciais sobre perfumes, é talvez 

um impacto dependendo do comercial e do perfume e os comerciais 

influenciam mais e as pessoas passam a comprar mais”.  

AL 8 “Sim,  pois de uma forma ou outra eles querem chamar sua atenção, seu 

interesse”. 

AL 9 “sim. Porque é o que [“...] para as pessoas, a vontade de comprar”. 

AL 10 “Sim, pois elas fazem com que as pessoas vejam o mundo de forma diferente 

e fazem pensar sobre determinados assuntos”. 

AL 11 “eles induzem a comprar os produtos”. 

AL 12 “sim, porque falam de alguns nomes de plantas e essas plantas tem um bom 

sabor por causa do óleo que pode ser extraído”. 

AL 13 “visivelmente sim porque as pessoas sempre procuram o melhor, ou seja, 
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com relação ao tempo do perfume sempre é com as coisas que durarem 

bem”. 
Fonte: Elaborado pela autora 

Vemos que das respostas dadas, todos os alunos foram unânimes ao responder 

que sim, que tais divulgações possuem algum impacto social. Os mais citados pelos 

alunos estão a influência para comprar o produto, muitas vezes na compra de 

determinada marca; a influência da mídia; a questão do consumismo; estimular a 

comprar o produto. Os alunos AL 2 e AL 8 mencionaram que tais divulgações fazem 

as pessoas verem o mundo de forma diferente e pensarem sobre determinados temas 

e/ou assuntos 

 

5.4. Avaliação das atividades da Unidade de Ensino 

Para avaliar a unidade de ensino, foi entregue aos alunos um questionário com 

quatro questões subjetivas e uma questão objetiva. As questões foram elaboradas de 

acordo com os objetivos dessa pesquisa. No quadro (15) abaixo, as questões do 

questionário. 

Quadro 15- Perguntas do questionário de avaliação da unidade de ensino 

Perguntas do questionário 

1 - Das atividades realizadas (leitura do texto, atividade experimental, exposição do 

vídeo) você teve dificuldade em alguma delas? Em caso afirmativo, cite-a. 

2 - As atividades realizadas durante a aplicação da Unidade de Ensino possibilitaram a 

você alguma compreensão dos conceitos químicos trabalhados? Justifique sua resposta. 

3 - O que você mudaria ou acrescentaria para melhorar esta unidade de ensino? 

4 - O tema estudado foi interessante? 

(  ) SIM     (  ) NÃO  

5 - Que outro (s) tema (s) você teria curiosidade e gostaria que fosse estudado na 

disciplina de Química? 

Fonte: Elaborado pela autora  

Na questão 1, a maioria dos alunos, cerca de 69,3%, não apresentou dificuldades 

na realização de nenhuma das atividades propostas.  Cerca de 30,7% que afirmaram 

ter alguma dificuldade em alguma das atividades, citou a atividade do vídeo, a 

atividade da fabricação do aromatizador e do texto. Sobre o vídeo, o AL 4 disse: 

“...não consegui captar todas as respostas para o questionário”. O AL 11 mostrou a 
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mesma dificuldade na leitura do texto. Porém, não deixou claro o motivo, se pela 

linguagem que estava difícil ou no ato de ler mesmo. 

Outra dificuldade citada pelos AL 1 e AL13 foi em relação a atividade em que 

fabricaram um aromatizador de ambientes. Para eles, o que dificultou foi a 

“exploração” e “identificação” das essências. Entendemos que tal dificuldade deu-se 

pelo fato de terem que escolher dentre as opções dadas às essências que teriam que 

escolher para a elaboração da fragrância do aromatizador que teriam que fabricar. Esse 

momento foi o mais demorado da atividade. 

Quadro 16- Respostas dos alunos a primeira pergunta do questionário de avaliação da unidade de ensino 

Respostas pergunta 1 

AL 1 “sim, um pouco na dificuldade na atividade experimental. Na parte da 

identificação das essências”. 

AL 2 “Não”  

AL 3 “Não”  

AL 4 “Sim. Na exposição do vídeo, pois eu não consegui captar todas as respostas 

para o questionário.”. 

AL 5 “não, todas as atividades estavam expostas e a explicação estava bem 

clara”. 

AL 6 “Não”  

AL 7 “Não”  

AL 8 “Não”  

AL 9 “Eu não tive nenhuma dificuldade em relação as atividades pois elas foram 

bem elaboradas e bem compreensíveis”. 

AL 10 Não  

AL 11 “Tive um pouco de dificuldade para lembrar dos assuntos do vídeo e um 

pouco na leitura do texto”. 

AL 12 “Não, todos os conteúdos apresentados foram de fácil entendimento e 

ajudaram bastante no conhecimento sobre os perfumes”. 

AL 13 “sim no momento da exploração da essência não entendi muito bem” 
Fonte: Elaborado pela autora  

 

Na questão de número dois, apenas para um aluno, as atividades possibilitaram 

um pouco de compreensão dos conceitos químicos trabalhados. Ele justifica dizendo 

que achou um pouco difícil. Para 92% dos alunos as atividades possibilitaram alguma 

compreensão. Os AL 1, AL3 e AL6 justificaram suas respostas ao dizer que ajudou a 

compreender os conceitos relativos as funções orgânicas oxigenadas.  

É importante destacar que o conteúdo sobre funções orgânicas oxigenadas já 

havia sido ministrado pela professora colaboradora antes da aplicação da unidade de 

ensino. De acordo com a proposta do material, o conteúdo seria trabalhado após a 

leitura do TDC, porém, não foi possível iniciar a aplicação do material de acordo com 

a sequência elaborada. 
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Quadro 17- Respostas dos alunos a segunda pergunta do questionário de avaliação da unidade de ensino 

Respostas pergunta 2 

AL 1 “Sim, pois estudamos funções orgânicas”. 

AL 2 “Sim, porque foi possível relacionar e entender o conteúdo que estudamos, 

foi mais fácil porque aprendemos na pratica”. 

AL 3 “Sim, ajudou a entender melhor o conteúdo que já tinha sido abordado, no 

caso do álcool (função orgânica). 

AL 4 “ Sim, pois eu passei a conhecer e aprimorar meus conhecimentos”. 

AL 5 “Sim, pois os dois assuntos possuem alguma semelhança em relação as 

estruturas”. 

AL 6 “Sim, pois estudamos funções orgânicas e o álcool está presente para fazer 

algum perfume” 

AL 7 “Sim, pois vejo os processos químicos com mais clareza”. 

AL 8 “Sim, porque eu não sabia como eram feitos os perfumes e que contem 

tantas substâncias”.  

AL 9 “Sim, deu para ver que tem bastante coisas interessantes nessas atividades 

pois envolve vários profissionais de áreas diferentes”. 

AL 10 “ Sim, pois com as aulas principalmente as práticas tivemos um maior 

entendimento do assunto abordado, foi tudo muito bem explicado”. 

AL 11 “um pouco porque eu achei meio difícil”. 

AL 12 “alguns conceitos sim ficaram bastante claros. Porem sempre haverá 

aqueles conceitos que mesmo trabalhados que não ficam totalmente claros 

por serem muito científicos”. 

AL 13 “ Sim, a questão do álcool e diversos tópicos que as aulas apresentaram”. 
Fonte: Elaborado pela autora  

A questão de número três perguntava o que eles mudariam ou acrescentariam 

para melhorar a unidade de ensino. Cerca de 38,5% dos alunos acrescentariam mais 

experimentos. É de nosso conhecimento que a professora da turma em que foi aplicada 

essa unidade, trabalha muito com a questão dos experimentos em sala e entendemos 

que por esse motivo, eles citaram acrescentar mais atividades dessa natureza. Para o 

AL 8 mais atividades práticas que leitura, ajuda a entender o assunto. Em 

contrapartida, 31% dos alunos disseram que não mudariam ou acrescentaria algo na 

unidade. Já 23,1% dos alunos fizeram comentários positivos sobre a unidade, porém, 

não citaram o que mudariam ou acrescentariam e 7,4% mencionaram acrescentar mais 

atividades dinâmicas, sem mencionar quais seriam essas atividades. 

Quadro 18- Respostas dos alunos a terceira pergunta do questionário de avaliação da unidade de ensino 

Respostas pergunta 3 

AL 1 “nada”  

AL 2 “a questão do tempo que ficou um pouco corrido para realizar o 

experimento”. 

AL 3 “mais atividades dinâmicas que deixassem a aula mais legal, mais 

animada”. 
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AL 4 “ eu acrescentaria mais experiências”. 

AL 5 “acrescentaria mais aulas práticas e experimentos” 

AL 6 “a qualidade de ensino é muito boa, mas acho que poderia melhorar um 

pouco mais”. 

AL 7 “achei tudo muito legal pois tudo que fizemos em sala de aula está dentro do 

contexto que estamos estudando com a professora”. 

AL 8 “faria mais aulas práticas do que leitura, porque agente só teve uma aula 

prática e seria mais fácil entender o assunto praticando” 

AL 9 “ bom.... eu gostei do que foi elaborado  porque aprendi não só eu mas a 

turma que participou da combinação de diferentes na elaboração do 

perfume”. 

AL 10 “não mudaria nada pois teve o necessário para o nosso aprendizado, teve 

aulas práticas, aulas teóricas, conversações e discussões”. 

AL 11 “mudaria nada não, tá bom”. 

AL 12 “um experimento ainda mais detalhado sobre a confecção dos perfumes e 

seus processos de identificação”. 

AL 13 “não mudaria não, o que interfere é a questão da infraestrutura da escola 

porque não nos da muita estrutura”. 
Fonte: Elaborado pela autora 

A questão de número quatro, perguntou se eles acharam interessante o tema a ser 

estudado. A resposta dos alunos foi unânime ao afirmarem que o tema foi interessante. 

Na quinta e última pergunta do questionário de avaliação, quais outros temas os 

alunos tinham curiosidade que fossem estudados na disciplina de química.  

 

Pergunta 5: Que outro (s) tema (s) você teria curiosidade e gostaria que fosse 

estudado na disciplina de Química? 

Quadro 19: Respostas dos alunos a quinta pergunta do questionário de avaliação da unidade de ensino 

Respostas pergunta 5 

AL 1 “sim, na parte dos remédios”. 

AL 2 “gostaria que fizéssemos mais experiências práticas”. 

AL 3 “Ph das substâncias, fases das substâncias (homogêneas e heterogêneas”.) 

AL 4 “processos de separação de misturas” 

AL 5 “processos de separação” 

AL 6 “sobre alimentação, elementos químicos que podemos fazer experimentos 

com alimentos”. 

AL 7 Não respondeu  

AL 8 “como fazer vinagre, querosene e etc.”. 

AL 9 “gostaria de ver algo relacionado sobre combustível”. 

AL 10 “a química dos alimentos”. 

AL 11 “o que eu gostaria de ver um pouco mais sobre a área da saúde” 

AL 12 “química na cozinha, aprender mais sobre os diversos acontecimentos 

químicos que acontecem durante o processo de cozimento dentre outros”. 

AL 13 “como se chegaram as cores, seria uma boa, mostrar de como surgiram as 

cores de que ela são compostas etc.”. 
Fonte: Elaborado pela autora 



88 

 

De acordo os dados, podemos classificar as respostas como: temas, curiosidades 

e conteúdos químicos. Nos temas, temos: remédios, combustível, química dos 

alimentos, saúde e química na cozinha. Nas curiosidades, foram mencionados: “como 

fazer vinagre, querosene e etc. e como se chegaram às cores”. Nos conteúdos 

químicos foram: ph, fases das substâncias e processos de separação de misturas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os textos de divulgação científica vêm recebendo destaque na literatura 

especializada como também nos documentos oficiais de educação, por apresentarem 

diversos benefícios para uma educação em ciências que proporcione aos alunos 

desenvolver uma formação cidadã crítica e reflexiva em relação à ciência, tecnologia e 

sociedade como também contribuir para uma alfabetização científica desses alunos.  

 Desse modo, consideramos de grande importância trabalhar os conceitos 

científicos de forma contextualizada, relacionando com o cotidiano dos alunos e o uso 

de textos de divulgação científica em sala de aula, que tem se mostrado uma estratégia 

didática que possibilita trabalhar esses conteúdos uma vez que trazem informações 

atuais sobre ciência e tecnologia contribuindo para um ensino CTS (CANTANHEDE, 

2012) 

Nesta proposta, foi possível trabalhar os conceitos das funções orgânicas 

oxigenadas: álcool, cetona, aldeído e éster.  Este trabalho possibilita a partir da leitura 

do texto de divulgação científica o estudo de outros conceitos químicos tais como: 

propriedades físico-química, quiralidade, reações químicas orgânicas e polaridade. 

No questionário inicial que objetivava conhecer os conhecimentos prévios dos 

alunos sobre a temática em estudo, a maioria dos alunos demonstrou algum 

conhecimento sobre a definição de perfume, sua composição e variedade de 

fragrâncias. 

Durante a leitura e discussão do texto de divulgação científica “ Há algo no ar. 

A Química e os perfumes” os alunos apresentaram alguma dificuldade, pois não 

tinham o hábito de ler e interpretar textos que não fossem atividades das aulas de 

língua portuguesa. 

Durante a realização da atividade experimental, a produção do aromatizador de 

ambientes, houve uma participação total dos alunos, muito entusiasmados e motivados 

a concluir seus produtos e nomeá-los. Isto evidencia a preferencia deles por atividades 

experimentais.  

A maioria dos alunos não apresentaram dificuldades na realização das 

atividades e que as mesmas possibilitaram compreensão dos conceitos químicos 

trabalhados.  

As respostas apresentadas no questionário de avaliação da Unidade de Ensino, 

em sua maioria, os alunos sugeriram acrescentar ou melhorar a proposta inserindo 
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mais atividades experimentais e, de forma unânime, todos consideraram o tema 

estudado interessante. Como sugestão, citaram outros temas que gostariam de estudar: 

combustível e química dos alimentos, a produção do vinagre e conceitos químicos tais 

como Ph e misturas de substâncias. 

Durante as observações realizadas diretamente em sala, foi possível um olhar 

mais diferenciado comparado com os registros realizados pelos alunos nos 

questionários. Porém, devido ao pouco tempo disponível para finalizar algumas 

discussões, esse mesmo registro possibilitou identificar que alguns alunos puderam 

compreender o papel de alguns elementos relacionados à ciência, tecnologia e sua 

influência no meio social.  
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Apêndice A. Questionário sobre percepção dos estudantes do Ensino Médio sobre 

Ciência e Tecnologia.  

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 

(PPGECNM) 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Este questionário tem por objetivo realizar um levantamento referente às percepções 

dos estudantes do Ensino Médio sobre Ciência e Tecnologia. Contamos com sua 

valiosa colaboração. Os dados coletados serão úteis para a elaboração de um estudo 

que está em andamento e faz parte de uma dissertação de Mestrado do referido 

programa de Pós-Graduação.  

 

IDENTIFICAÇÃO 

Escola: __________________________________________________________ 

Série: _____________   Turma: _____________   Turno: _________________ 

Sexo: M (  ) F (  )                        Idade:______            

 

1.Quais das afirmativas abaixo em sua opinião, melhor expressa a ideia de ciência? 

(      ) Grandes descobertas (      ) Transformação acelerada 

(      ) Avanço técnico (      ) Perigo de descontrole  

(      ) Melhoria da vida humana (      ) Concentração de poder  

(      ) Compreensão do mundo natural (      ) Idéias que poucos entendem  

(      ) Domínio da natureza (      ) Outros  

 

 

2. O avanço da ciência e da tecnologia proporcionam uma melhor qualidade de vida 

para as pessoas 

(      ) Concordo totalmente (      ) discordo totalmente (      ) não sei  

(      ) Concordo em parte (      )discordo em parte   
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3. Os problemas da população não fazem parte da preocupação da ciência e da 

tecnologia 

(      ) Concordo totalmente (      ) discordo totalmente (      ) não sei  

(      ) Concordo em parte (      )discordo em parte   

 

4. O desenvolvimento da ciência traz problemas para à sociedade. 

(      ) Concordo totalmente (      ) discordo totalmente (      ) não sei  

(      ) Concordo em parte (      )discordo em parte   

 

5. Se você respondeu na questão anterior concordar totalmente ou em parte, quais 

problemas a ciência e a tecnologia podem trazer à humanidade? 

(  ) A perda dos valores 

morais  

( ) O excesso de 

conhecimento 

() A utilização do 

conhecimento para guerras 

(      )  Os perigos de aplicar 

alguns conhecimentos 

(  )  Uma concentração 

muito maior de poder e 

riqueza 

 

(      ) Outros  

 

6.  A ciência e a tecnologia possuem mais benefícios que efeitos negativos 

(      ) Concordo totalmente (      ) discordo totalmente (      ) não sei  

(      ) Concordo em parte (      )discordo em parte   

 

7.  A ciência e a tecnologia no país são: 

(      ) Bastante desenvolvidas  (      ) A ciência é mais desenvolvida (      ) Não 

existe   

(      ) Pouco desenvolvidas  (      ) A tecnologia é mais 

desenvolvida 

 

 

8. Dos temas abaixo, assinale se você tem muito interesse, pouco interesse ou nenhum 

interesse. 

MEIO AMBIENTE 

(      ) muito interesse (      ) pouco interesse  (      ) nenhum interesse  

MEDICINA E SAÚDE 

(      ) muito interesse (      ) pouco interesse  (      ) nenhum interesse  

RELIGIÃO 

(      ) muito interesse (      ) pouco interesse  (      ) nenhum interesse  

ESPORTES 

(      ) muito interesse (      ) pouco interesse  (      ) nenhum interesse  

CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

(      ) muito interesse (      ) pouco interesse  (      ) nenhum interesse  

ECONOMIA 

(      ) muito interesse (      ) pouco interesse  (      ) nenhum interesse  

ARTE E CULTURA 

(      ) muito interesse (      ) pouco interesse  (      ) nenhum interesse  

POLÍTICA 

(      ) muito interesse (      ) pouco interesse  (      ) nenhum interesse  
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MODA 

(      ) muito interesse (      ) pouco interesse  (      ) nenhum interesse  

 

09. Se você marcou na questão anterior pouco ou nenhum interesse. Por que não tem 

interesse por ciência e tecnologia? 

(      ) não entende  (      ) não tem tempo (      ) não gosta  

(      ) não liga (      ) não precisa saber sobre isso (      ) não sabe 

 

10. Se você marcou na questão 8 que tem interesse por ciência e tecnologia. Quais 

assuntos você mais se interessa? 

(      ) Informática e computação (      ) Novas descobertas da ciência 

(      ) Novas tecnologias (      ) Ciências da vida 

(      ) Ciências humanas e sociais (      ) Agricultura 

(      ) Ciências Físicas e Naturais  (      )  Engenharia  

(      ) Astronomia e Espaço  

 

11. Sobre os meios de informação você: 

Assiste programas de TV sobre ciência e tecnologia? 

(      ) sim, com freqüência  (      ) sim, de vez em quando  (      ) Não, nunca  

Ouve programas de radio sobre ciências e tecnologia? 

(      ) sim, com freqüência  (      ) sim, de vez em quando  (      ) Não, nunca  

Lê sobre ciência e tecnologia nos jornais? 

(      ) sim, com freqüência  (      ) sim, de vez em quando  (      ) Não, nunca  

Lê sobre ciência e tecnologia nas revistas? 

(      ) sim, com freqüência  (      ) sim, de vez em quando  (      ) Não, nunca  

Lê sobre ciência e tecnologia na internet? 

(      ) sim, com freqüência  (      ) sim, de vez em quando  (      ) Não, nunca  

 

12.  Você acha que os meios de comunicação noticiam de maneira satisfatória as 

novas descobertas científicas e tecnológicas? 

TV 

(      ) sim (      ) não  (      ) não sabe 

JORNAL 

(      ) sim (      ) não  (      ) não sabe 

REVISTA 

(      ) sim (      ) não  (      ) não sabe 

INTERNET/SITES DE NOTÍCIAS 

(      ) sim (      ) não  (      ) não sabe 
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ANEXO A. Questionário de avaliação da unidade de ensino.  

 

1. Das atividades realizadas (leitura do texto, atividade experimental, exposição do 

vídeo) você teve dificuldade em algumas delas? Em caso afirmativo, cite-a. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. As atividades realizadas durante a aplicação da unidade de ensino possibilitaram a 

você alguma compreensão dos conceitos químicos trabalhados? Justifique sua 

resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. O que você mudaria ou acrescentaria para melhorar esta unidade de ensino? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. O tema estudado foi interessante? 

(  ) sim    (   ) não  

 

5. Que outro (s) tema (s) você teria curiosidade e gostaria que fosse estudado na 

disciplina de Química? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Desde já obrigada, pela sua participação! 
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ANEXO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA TERRA 

Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 

 

Débora Cristina Oliveira de Santana  

 

 

 

 

 

O USO DE TEXTO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA EM UMA 

UNIDADE DE ENSINO PARA O ENSINO DE QUÍMICA 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

Caro professor, 

 

Esta unidade de ensino, foi elaborada com o objetivo de contribuir para um 

ensino de química que possibilite no  processo de ensino-aprendizado preparar o aluno 

para que seja capaz de compreender e fazer uso dos conhecimentos químicos 

necessarios afim de refletir e  participar de forma mais ativa sobre temas e questoes 

referentes a ciencia e tecnologia no meio social em que vive, sendo este, um dos 

principais objetivos da abordagem CTS na área da educação. 

Nossa expectativa é  que esta proposta possa contribuir para a elaboração de 

suas aulas que envolvem os conteudos da química orgânica. Apesar da nossa proposta 

ser específica para as funções orgânicas oxigenadas, você poderá direcionar se achar 

necessário, para outros contéudos químicos ou adequando para para sua realidade. 

Sendo assim, apresentamos as orientações para as atividades da unidade de 

ensino.   

 

 

 

Bom trabalho! 
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OBJETIVOS 
 

 

Os objetivos desta proposta são: 

 

Geral 

 Promover a uma aprendizagem dentro de uma perspectiva CTS, a partir de um 

texto de divulgação científica como eixo norteador para o ensino de conceitos 

da Química Orgânica. 

Específicos  

 Conhecer e identificar os grupos funcionais pertencentes as funções oxigenadas; 

 Despertar o contato com texto de divulgação cienífica promovendo a prática  da 

leitura no ambiente escolar; 

 Incentivar o pensamento crítico dos alunos promovendo debates e discussões; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

UNIDADE DE ENSINO 
 

 

ATIVIDADE 1:  Atividade de sondagem 

 

Duração: 1 aula (50 minutos)  

Objetivo:  

 Conhecer o que os alunos sabem sobre a composição de um perfume; 

Recursos utilizados: 

 Questionario para levantar os conhecimentos prévios do aluno; 

 Quadro branco; 

 Pincel para quadro branco 

 

Metodologia  

Essa atividade deverá ser realizada antes do início do conteúdo de funções orgânicas 

oxigenadas.Os alunos responderão as questões de forma individual. Após o tempo 

estipulado pelo professor, formar um grupão onde os alunos irão expor suas ideias. O 

professor irá mediar essa discussão onde fará um levantamento sobre as respostas dos 

alunos. Nesta atividade, o professor pode optar apenas por uma questão do 

questionário para iniciar a aula e durante a socialização das respostas, elas podem 

escritas no quadro branco afim  de que todos possam visualizar as respostas da turma. 

 

Avaliação 

A avaliação será feita mediante as respostas dos alunos as questões e participação 

durante a discussão. 
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ATIVIDADE 2: Leitura do texto de divulgação científica “ Há algo no ar. A Química 

e os perfumes”. 

Duração: 2 aulas (50 minutos cada) 

Objetivos: 

 Conhecer a origem do perfume e um pouco do papel da química na busca e 

desenvolvimento das substâncias aromáticas através da leitura de um texto de 

divulgação científica da revista Ciência Hoje; 

 Conhecer e identificar nas estruturas químicas as funções orgânicas oxigenadas; 

Conteúdos 

 Funções orgânicas oxigenadas; 

Metodologia 

Após a realização da atividade 1 ,os alunos realizarão a leitura do texto de divulgação 

científica. A leitura pode ser individual ou em duplas, irá de acordo com a preferência 

do professor e a turma. Após, os alunos responderão um questionário com questões 

sobre o texto. Em seguida, o professor fará uma breve discussão onde poderá explorar 

as questões que foram respondidas pelos alunos. Momento onde o professor começará 

a introduzir os conceitos químicos de acordo com o andamento das discussões 

realizadas. 

 

Recursos utilizados  

 Texto: “Há algo no ar. A Química dos perfumes”; 

 Questionário do texto; 

 Lápis ou caneta  

Avaliação  

A avaliação será feita mediante as respostas dos alunos as questões do questionário do 

texto e participação durante a discussão. 

 

Obs.: O link para donwload do texto de divulgação está disponível em referências. 
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ATIVIDADE 3: Fabricando um aromatizador de ambientes 

Duração: 2 aulas (50 minutos cada) 

Objetivos: 

 Fabricar um aromatizador de ambientes; 

 Compreender um pouco do processo de fabricação de um produto utilizado no 

seu dia a dia; 

 Estimular a relação de colaboração entre os colegas.  

Metodologia : 

Para esta atividade, divida a turma em grupos e os leve ao local onde será preparado o 

aromatizador de ambientes. Caso não disponha de um laboratório, pode ser feito em 

sala de aula. As mesas podem ser utilizadas como bancadas.  

Entregar o roteiro para os alunos e lance o seguinte desafio: Cada grupo terá que elaborar sua 

fragrância de acordo com as essências que tiverem disponíveis. Um grupo não poderá saber 

do outro.  

Dar um tempo para que os alunos possam conhecer as essências e fazer pequenos testes. 

Depois que os alunos definirem a fragrância, acompanhar o restante da produção do 

aromatizador.  

Neste momento, orientar os alunos a responderem as duas primeiras questões do questionário 

do roteiro. Depois que os aromatizadores estiverem prontos, os mesmos devem  ser 

embalados com papel alumínio e guardados em um local longe de luz e sem umidade por uns 

15 dias para que haja uma melhor interação entre as substâncias.  

A quantidade de aromatizador produzida de acordo com o roteiro é de 1 litro. Após esse 

período, distribuir com os grupos quantidades dos aromatizadores de acordo com cada grupo. 

 

Recursos utilizados: 

 Roteiro para a fabricação do aromatizador de ambientes. 

Materiais 

 50 ml de essência (a sua escolha) 

 10 ml de cloreto cetil trimetil amônia (quaternário de amônio) 

 10 ml de propilenoglicol 

 1 litro de água destilada ou filtrada  

 Corante alimentício (a sua escolha, para colorir)  

 Copos de plástico para café 

 Frascos (para difusor ou pode ser tipo spray) 
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 Palitos de churrasco (se for usar como difusor) 

 Recipientes limpos para a preparação e armazenamento 

 

Obs.1: Caso não consiga encontrar os reagentes, pode ser utilizada a base neutra para 

fabricação de perfumes. Essa base é vendida em lojas de produtos para artesanatos. 

Obs.2: Cada grupo deverá ter em sua bancada: copinhos de café (para testar as 

misturas das essências para a criação da fragrância), reagentes para a base ou a base 

neutra (a quantidade será de acordo com o número de grupos) e recipientes para 

preparação e armazenamento. 

 

Avaliação: 

A avaliação poderá ser feita de acordo com participação dos alunos na atividades e do 

questionário que está no roteiro. 
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ATIVIDADE 4: Exibição do vídeo “ Como fazer, cosméticos, perfume”  

Duração: 2 aulas (50 minutos) 

Objetivos:  

 Proporcionar aos alunos relacionar o conteúdo do vídeo com as ações realizadas 

(leitura do texto e fabricação do aromatizador); 

 Demonstrar algumas das técnicas utilizadas em laboratório de extração de óleos 

e identificação de moléculas. 

Metodologia  

Nesta aula o professor irá exibir um vídeo para a turma sobre o processo de fabrição 

de perfumes, o  vídeo mostrará desde da escolha da matéria prima, passando pelas 

técnicas de extração até a produção.  

Após a exibição, os alunos responderão um questionário com questões sobre o vídeo. 

Em seguida, o professor deverá realizar um momento de discussão com os alunos 

baseada nas questões. O professor poderá aproveitar o momento para fazer uma 

sistematização das atividades já realizadas chamando atenção para as três últimas 

questões do questionário do vídeo. Essas questões possibilitam discutir elementos 

referentes a ciência e sociedade. 

 

Materiais  

 Retroprojetor ou TV; 

 Computador; 

 Vídeo “como fazer, cosméticos, perfume” 

 Questionário sobre o vídeo; 

 Lápis ou caneta. 

 

Avaliação  

A avaliação será feita mediante as respostas dos alunos as questões, participação na 

exibição do vídeo, discussão em grupo e um questionário sobre o vídeo.  

Obs.: O link do vídeo está disponível em referências. 
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A fragrância é uma parte importante nas fórmulas cosméticas de produtos para 

cabelos, cremes e perfumes. Todos nós temos nossas fragrâncias preferidas as quais 

podem nos lembrar uma pessoa, um lugar ou um momento especial. 

 

 

 

 

 

 

Em sua opinião, qual o motivo da imensa variedade de cheiros de perfumes? 

 
 

Compartilhando ideias 

 

 
 

 

ATIVIDADE 1: Atividade para levantar conhecimentos prévios 

 

E para você, o que é 

um perfume? Quais 

substâncias compõem?  
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Vamos conhecer um pouco mais sobre os perfumes? Vamos conhecer o que há no ar 

durante a leitura do texto “Há algo no ar – A Química e os perfumes”. 

ATIVIDADE 2 - Vamos explorar o texto? 

 

1. Em que região possivelmente teria iniciado a história da perfumaria? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. De que maneira, através da história, o significado do perfume vem se 

transformando juntamente com a evolução da sociedade? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Qual a importância do surgimento da química sintética? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2: Leitura do texto de divulgação científica “ Há algo no ar. A 

Química e os perfumes”. 
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4. Retire do texto os termos que você considera científico. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. O que te chamou atenção sobre o tema do texto? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Agora que já conhecemos um pouco sobre a história dos perfumes, é importante 

ter uma compreensão geral da natureza química das matérias-primas que compõe essas 

fragrâncias para que possamos compreender como podem influenciar de forma 

positiva ou negativa com as fórmulas. 

A composição química dos perfumes  

Os compostos químicos que se responsabilizam pelo caráter aromático de uma 

fragrância são os alifáticos e benzenóides e terpenóides. 

Alifáticos  

 São componentes químicos orgânicos de cadeias lineares, ou seja, não são 

aromáticos. Esses componentes são importantes por constituírem uma parte importante 

das fragrâncias modernas.  Podem classificados de acordo com sua estrutura, a seguir: 

      Aldeídos – Normalmente contém de 7 a 12 carbonos; 

     Álcoois – contém de 6 a 12 carbonos; 

     Ésteres – São caracterizados por duas cadeias de carbono ligados a um oxigênio; 

    Cetonas – caracterizadas por uma ligação especifica (ver quadro 1); 

    Lactonas – são componentes com estrutura benzênica. Um exemplo é g-nonalactona 

(coco). 

           Os aldeídos, álcoois, ésteres e cetonas são compostos que possui em seus 

grupos funcionais um átomo de oxigênio sendo assim, chamados de compostos 

oxigenados. 

Grupo funcional 

          Quando um átomo ou grupo de átomos caracterizam uma classe de compostos 

orgânicos. Determinam as propriedades dos compostos e é a parte não - 

hidrocarbônica das moléculas. Esses grupos funcionais podem ser simples ou 

compostos.  

Grupos funcionais simples 

            Quando formados por ligação de um heteroátomo (halogênio, O, S, N, etc.) ao 

carbono de um grupamento alquila por ligações simples. 

 



117 

 

Grupos funcionais compostos 

         São compostos quando formados pela ligação dupla a um átomo de carbono. 

Possuem a presença do grupo carbonila (C=O).  

          No quadro 1, podemos ver o grupo funcional de algumas funções oxigenadas e 

sua estrutura geral. 

Funções Estrutura geral 

Álcool  R – CH=O 

Aldeído  R -C=O-R’ 

Cetona  R – C=O-R’ 

Éster  R – COO-R’ 

  Quadro1 - Grupos funcionais de alguns alifáticos 

Aldeídos e Cetonas  

São chamados de compostos carbonilados por possuírem em sua estrutura o 

grupo carbonila. A carbonila do aldeído pode estar ligada a um átomo de H e um 

radical alquila ou ligados a dois átomos de H. Na cetona, a carbonila estará ligada a 

dois radicais alquilas. 

Os pontos de ebulição desses compostos são no intermediário, comparados aos 

dos hidrocarbonetos e dos álcoois de peso molecular semelhantes.  

Nome  Fórmula estrutural simples Ponto de ebulição (ºC) 

Aldeídos    

Formaldeído  CH2O -19 

Acetaldeído  CH3CHO 21 

Cetonas    

Propanona  CH3COCH3 56 

Metil-etil-cetona CH3COCH2CH3 80 
Tabela 1- Pontos de ebulição de aldeídos e cetonas 

 Os aldeídos de peso molecular baixo possuem odor desagradável. Já as 

cetonas, possuem agradável odor. Diversas cetonas naturais ou sintéticas são utilizadas 

em perfumes e aromatizantes. Também podem ser utilizadas na área medicinal ou 

componentes de sistemas biológicos. As cetonas cíclicas grandes têm odor muito 

agradável, sendo comumente utilizadas como componentes de perfumes de preço 

elevado. 
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Álcoois  

Os álcoois são compostos que possui o grupo funcional hidroxila (OH) ligada 

ao carbono de um grupamento alquila. Geralmente possuem o ponto de ebulição maior 

que os hidrocarbonetos e outros compostos de mesmo peso molecular. 

Nome  Fórmula estrutural simples Ponto de ebulição (ºC) 

Álcool metílico CH3OH 64,7 

Álcool etílico  CH3CH2OH 78,3 

Etileno glicol HOCH2CH2OH 198 
Glicerina  HOCH2CHOHCH2OH 290 
Tabela 2 - Pontos de ebulição dos álcoois  

São solúveis dependendo do número de átomos de carbono e hidroxilas. A 

presença de uma hidroxila é suficiente para permitir que uma cadeia de três a quatro 

carbonos seja solúvel. A grande solubilidade em água e os altos pontos de ebulição 

podem ser atribuídos a formação de ligações de hidrogênio. 

Ésteres  

Os ésteres possuem a carbonila ligada em uma das extremidades a um átomo 

de oxigênio e este, ligado a um radical alquila. São geralmente insolúveis em água e 

seus pontos de ebulição são maiores que os dos hidrocarbonetos de peso molecular 

semelhante.  

Nome  Estrutura  Ponto de ebulição (ºC) 

Acetato de metila CH3COOCH3 57 

Acetato de etila CH3COOCH2CH3 77 

Acetato de n-propila CH3COOCH2CH2CH3 102 
Tabela3 - Pontos de ebulição dos ésteres 

Os ésteres voláteis têm aromas característicos de frutas e assim como as 

cetonas, são responsáveis pelo sabor e fragrância de muitas frutas, flores e 

aromatizantes artificiais. 

Benzenóides  

Alguns exemplos de benzenóides importantes incluem acetato de benzila 

(figura 1), um componente primário de fragrância de jasmim; álcool fenil-etílico e 

acetato de fenil-etila, que têm perfume parecido com o de rosas; e aldeído cinâmico, 

que proporciona fragrância de canela. 
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Figura 1 - Acetato de benzila 

Terpenóides  

 Durante muito tempo as fragrâncias foram obtidas exclusivamente pela extração 

de óleos essenciais de materiais vegetais como flores, plantas, raízes e também de 

alguns animais selvagens. Os constituintes mais importantes dos óleos essenciais são 

hidrocarbonetos conhecidos como terpenos e compostos oxigenados como álcoois, 

aldeídos e ésteres, são conhecidos como terpenóides.  

 A estrutura do terpenóides são constituídos por cinco unidades de carbono, 

conhecido como isopreno (figura 2). Quando os números dessas unidades isoprênicas 

são diferentes, produzem componentes terpenóides com perfumes diferentes.  Esses 

incluem transou ciscitral, que possuem cheiro como capim-limão; linalool, um 

componente primário da alfazema; mentol; e cânfora. 

 

Figura 2. Estrutura do isopreno 

Cerca de três mil óleos essenciais já foram identificados pelos químicos, sendo 

150 deles os mais importantes como ingredientes na produção de perfumes. As 

técnicas utilizadas para a extração baseiam-se nas diferenças de volatilidade, 

solubilidade e temperatura de ebulição das substâncias. 
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Limoneno (óleo de laranja) 

 
Citronelol (óleo de roas) 

 
Eugenol (óleo de cravo) 

 

 
Cis - jasmona (óleo de jasmim) 

 
Geraniol (óleo de rosas) 

 
Linalol (óleo da flor de laranjeira) 

Quadro 2 - Principais componentes de alguns óleos essenciais 

Depois de obtido o óleo, uma análise química permite identificar 

quais e quantos componentes estão presentes no óleo. Como o surgimento 

de técnicas modernas como cromatografia a gás, espectroscopia de massa, 

ressonância magnética dentre outros, é possível identificar todos os 

componentes de um óleo. Alguns chegam a conter mais de 30 componentes. 

Os óleos essenciais mesmo ainda sendo obtidos por fontes naturais, 

cada vez mais estão sendo substituídos por compostos sintéticos. A síntese 

de novos compostos possibilita um aroma parecido ao natural, porém com 

estruturas químicas totalmente diferentes (ver quadro 3). Grande parte das 

fragrâncias usadas são feitas em laboratório. Os produtos sintéticos são 

utilizados para dar aroma a produtos de limpeza e produtos de higiene 
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pessoal. A principal vantagem do uso desses compostos deve-se a 

possibilidade de preservação de espécies animais e vegetais uma vez que, 

muitas delas corriam o risco de extinção devido a grade exploração das 

fontes. Uma outra vantagem deve-se ao barateamento dos perfumes, o que 

possibilita o acesso ao produto pela população. 

 
Alfa amil cinamaldeído (fragrância artificial do 

óleo ode jasmim) 
 

 
Ácido fenilacético (fragrância artificial do óleo 

da flor de laranjeira e do jacinto) 

 
Benzoato de metila (fragrância artificial do 

cravo e do ilangue-ilangue)  
Trinitrobutil -meta-xileno (fragrância artificial 

do almíscar) 
Quadro 3-  Alguns compostos sintéticos usados como fragrâncias artificiais 

As fragrâncias são dissolvidas em um solvente, geralmente é utilizado o etanol 

que sempre contém uma pequena quantidade de água, outra substância importante 

utilizada pelos fabricantes de perfumes são os fixadores. Eles têm a função de retardar 

a evaporação da essência, prolongando o efeito do perfume. O propileno glicol é 

comumente utilizado para aumentar a solubilidade da essência no solvente. 

 Vimos que a volatilidade, solubilidade e temperatura de ebulição são os critérios 

utilizados para a escolha da técnica de extração dos óleos essenciais. Dois são os 

fatores que podem influenciar essas propriedades físicas nos compostos orgânicos: os 

tipos de interação intermolecular e o tamanho das moléculas. Já estudamos 

anteriormente sobre essas propriedades e fatores.  
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INTRODUÇÃO 

Sabe-se que os perfumes já fazem parte da vida da humanidade há vários 

séculos. A fragrância de um perfume é composta por uma diversidade de substâncias 

extraídas de fontes diversas como veremos mais adiante.  

Um perfume é basicamente composto por três ingredientes básicos: óleo 

essencial, solvente ou diluente e fixador.  

O óleo essencial é uma mistura de substâncias e podem ser obtidos através da 

extração de fontes de origem animal, vegetal e pode ser produzido sinteticamente. É 

responsável pelo aroma do perfume, o que chamamos de fragrância. 

O solvente ou diluente, tem a finalidade em dar a concentração desejada à 

essência (óleo essencial). 

O fixador tem a função de retardar a evaporação da essência, prolongando o 

efeito do perfume. 

Tempos atrás, os perfumes eram classificados de acordo com seus aspectos 

olfativos ou origem de suas fragrâncias e pertenciam aos grupos florais, frutais, 

verdes, amadeirados, almiscarados, ambarados e marinhos. Na classificação atual, a 

classificação é feita de acordo com volatilidade dos seus componentes. A figura 1 

apresenta a classificação das fragrâncias. 

      

Figura 1- Classificação das fragrâncias segundo sua volatilidade. Extraído de Dias e Silva, 1996. 

 

ATIVIDADE 3: Fabricando um aromatizador de ambientes 
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Na aula anterior estudamos um pouco sobre a natureza química, a composição 

química das fragrâncias.  

Forme grupos com seus colegas. Na próxima atividade, faremos uma atividade 

experimental onde iremos fabricar um aromatizador de ambientes. 

 

Vamos precisar de: 

Material  

 50 ml de essência (a sua escolha) 

 10 ml de cloreto cetil trimetil amônia (quaternário de amônio) 

 10 ml de propilenoglicol 

 1 litro de água destilada ou filtrada  

 Corante alimentício (a sua escolha, para colorir)  

 Copos de plástico para café 

 Frascos (para difusor ou pode ser tipo spray) 

 Palitos de churrasco (se for usar como difusor) 

 Recipientes limpos para a preparação  

 

Procedimento  

1. Em um recipiente coloque o quaternário de amônia, propilenoglicol e a água.  

2. Misture com a ajuda de uma espátula. Se quiser deixar seu aromatizador 

colorido, coloque uma pequena quantidade do corante e misture bem. 

3. Armazene o aromatizador em um frasco de vidro bem limpo e seco. 

4. Deixe descansar por uns dias para que haja uma melhor interação entre os 

componentes. 

5. Pronto! Agora pode usar seu aromatizador. 

 

Questionário: 

1. Qual (is) a essência (s) escolhida (s) para fazer seu aromatizador? 

_______________________________________________________ 

 

2. Que nome seu grupo daria a fragrância criada? 

_______________________________________________________ 
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3. A maior parte das fragrâncias usadas é feitas em laboratório. A síntese de novos 

compostos que “imitam” o aroma do produto natural, possuem suas estruturas 

totalmente modificadas. Abaixo temos a cis-jasmona e o alfa amil 

cinamaldeído. Faça uma pesquisa sobre: 

 

Alfa amil cinamaldeído (fragrância artificial do óleo de jasmim) 

 

Cis -jasmona (óleo de jasmim) 

 

a) Temperatura de ebulição; 

b) Principais aplicações; 

c) Forma (s) de extração do óleo essencial; 

d) Funções orgânicas presentes nas estruturas. 
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Com base no vídeo, tente responder as questões abaixo. 

1. Para se obter a fragrância, é necessário extrair os óleos essenciais encontrados 

nas plantas. Das diferentes formas de extração mostradas no vídeo, aquela (as) 

em que se utiliza a água e calor  

(     ) Extração por solvente 

(     ) Hidrodestilação  

(     ) Extração por solvente e Enfleurage 

(     ) Extração por Solvente e Hidrodestilação 

 

2. A cromatografia a gás é uma técnica moderna de análise que possibilita 

a) Identificar quais componentes de um óleo essencial podem ser utilizados na 

fabricação de um perfume. 

b) Extrair os componentes de uma amostra que é sensível ao calor. 

c) Identificar e quantificar os componentes de uma mistura complexa, como 

os óleos essenciais. 

d) Extrair os componentes de uma amostra que não podem utilizar a água em 

seu processo. 

 

3. Qual a relação da Química enquanto ciência na produção de perfumes? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 4: Vídeo: Como fazer, cosméticos, perfume” 
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4. No vídeo foi dito que a indústria de perfumes movimenta bilhões de dólares e 

emprega muitas pessoas em todo o mundo. Um investimento forte que essa 

indústria aposta é na divulgação do seu produto através das mídias (revistas, 

outdoor e televisão). Você lembra alguma propaganda de perfume que chamou 

sua atenção? Por quê?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. Você acha que essas divulgações possuem algum impacto social? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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