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RESUMO 

Estudos na área de Ensino de Ciências evidenciam a necessidade de uma formação cidadã 

para a tomada de decisão. Nesse sentido, a participação social tornou-se necessária diante do 

avanço do desenvolvimento científico-tecnológico. Partindo do pressuposto que o Ensino de 

Química deve possibilitar a assimilação das vivências dos alunos e ampliá-las à problemas 

coletivos, discutir acerca da problemática dos Resíduos Eletroeletrônicos (REE) mostrou-se 

relevante, bem como promover discussões sobre a Educação Ambiental no que tange o 

consumo e descarte dos Equipamentos Eletroeletrônico (EEE). A pesquisa foi desenvolvida 

em uma escola pública da rede estadual de ensino da cidade de Natal, com alunos da 2ª série 

do ensino médio. Os objetivos incluíam a elaboração e aplicação de um produto educacional, 

uma sequência de atividades que articula a problemática dos resíduos eletroeletrônicos aos 

conceitos químicos em uma abordagem CTS. As atividades foram desenvolvidas durante oito 

encontros e contemplaram a leitura de jornais, cartilha informativa, aula expositiva sobre 

propriedades e aplicações dos metais presentes nos EEE, palestra sobre aplicação dos metais 

em restaurações dentárias e coleta de REE na referida escola durante vinte dias. A pesquisa, 

de natureza qualitativa, utilizou como técnica a observação participante. Os instrumentos de 

coleta de dados foram questionários, registros de atividades dos estudantes e diários de 

campo. Os resultados sinalizaram que os estudantes pouco conhecem sobre resíduos 

eletroeletrônicos e a problemática referente ao seu descarte. Também não identificaram os 

Ecopontos de tais resíduos distribuídos na cidade de Natal/RN, o que contribui para o 

acúmulo desses resíduos nas residências. O desconhecimento dos constituintes químicos nos 

EEE foi percebido no questionário inicial, e, neste sentido, o estudo dos metais pode favorecer 

a compreensão da composição química dos EEE e contribuir à sua destinação adequada. A 

obsolescência tecnológica e a influência da mídia foram percebidas como incentivadoras ao 

consumo de equipamentos e agravante à geração de resíduos. A atividade de coleta e 

divulgação de informações sobre os REE na escola foi a mais motivadora para os estudantes, 

já que estes revelaram que se sentiram os protagonistas do processo. Ao total foram coletados 

vinte e cinco quilos de resíduos. Entendemos que as atividades possibilitaram a promoção da 

percepção dos estudantes em relação à temática e ao mesmo tempo discutiram diversos 

conceitos científicos relacionados à química dos metais. Portanto, compreendemos que os 

resultados aqui encontrados ressaltam a importância da discussão de pressupostos do campo 

de Estudos CTS e da Educação Ambiental em aulas da Educação Básica. 

 

Palavras-chave: Ensino de Química, REE, Metais, CTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Studies in the area of Science Education highlight the need for citizen training for decision 

making. In this sense, social participation became necessary in the face of the advancement of 

scientific and technological development. Based on the assumption that Chemistry Teaching 

should make it possible to assimilate the students' experiences and extend them to collective 

problems, discussing the problem of Electrical and Electronic Waste (E-Waste) has proved to 

be relevant, as well as promoting discussions about Environmental Education in the 

consumption and disposal of Electrical and Electronic Equipment (EEE). The research was 

developed in a public school of the state education network of the city of Natal, with high 

school students. The objectives included the elaboration and application of an educational 

product, a sequence of activities that articulates the problem of electro-electronic residues 

with chemical concepts in a STS approach. The activities were carried out during eight 

meetings and included reading of newspapers, information booklet, lecture on properties and 

applications of metals present in the EEE, lecture on the application of metals in dental 

restorations and collection of E-Waste in said school for twenty days. The research, of a 

qualitative nature, used as participant observation technique. Data collection instruments were 

questionnaires, student activity records and field diaries. The results indicate that the students 

do not know much about E-waste and the problems related to their disposal. They also did not 

identify the collection points of such residues distributed in the city of Natal / RN, which 

contributes to the accumulation of these residues in the residences. The lack of knowledge of 

the chemical constituents in the EEE was perceived in the initial questionnaire and, in this 

sense, the study of metals can favor the understanding of the chemical composition of the 

EEE and contribute to its proper destination. The technological obsolescence and the 

influence of the media were perceived as incentives to the consumption of equipment and 

aggravating the generation of waste. The activity of collecting and disseminating information 

about the E-waste in the school was the most motivating for the students, since these revealed 

that they felt the protagonists of the process. Twenty-five kilograms of waste was collected. 

We understand that the activities allowed the promotion of the students' perception in relation 

to the subject and at the same time discussed several scientific concepts related to the 

chemistry of metals. In this sense, we understand that the results found here highlight the 

importance of discussing the assumptions of the field of STS Studies and Environmental 

Education in Basic Education class. 

 

Key words: Teaching Chemistry, E-waste, Metals, STS. 
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APRESENTAÇÃO 

 Apresentar um trabalho acadêmico nos remete às nossas vivências, escolhas e 

caminhos formativos percorridos. Entre as principais contribuições à minha carreira docente 

está a minha mãe, uma psicopedagoga competente que se dedicou à educação do estado do 

Rio Grande do Norte e me inspirou com seu profissionalismo. Já na etapa final da educação 

básica, no Ensino Médio, a disciplina de química sempre me despertou interesse, sua 

linguagem carregada de termos específicos e próprios dessa ciência, história e aplicações 

instigaram minha curiosidade, mesmo sendo estudante da rede pública e me deparando com a 

difícil realidade da falta de professores nas escolas que estudei.  

 Após concluir o Ensino Médio ingressei no curso Técnico Subsequente em Controle 

Ambiental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN). Recordo-me das inúmeras vezes que me reunia com os colegas para estudarmos 

assuntos das disciplinas de Química Ambiental, práticas de laboratório e Química Geral, o 

que enfatizou o desejo de aprender e ensinar Química. Foi a partir desse curso que decidi 

prestar vestibular para Licenciatura em Química. Com a aprovação na Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN) iniciava-se um novo desafio, a docência.  

 Ao ingressar no ensino superior, na disciplina de Seminários em Educação Química 

fui apresentada ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), no qual 

atuei durante três anos como bolsista. O PIBID me proporcionou um novo olhar à educação, 

agora como futura professora e não mais como aluna. Este por sua vez, gerou em mim um 

desejo de conduzir o ensino de forma mais dinâmica e com mais significado. Sob a orientação 

das professoras doutoras Márcia Gorette Lima da Silva e Fernanda Marur Mazze, pude 

perceber os desafios e as responsabilidades inerentes à docência. Neste período, pude 

desenvolver pesquisas na área de Ensino de Química, participei de eventos, atuei em escolas 

públicas e aprendi a trabalhar coletivamente com os colegas integrantes do programa. A 

passagem pelo PIBID me proporcionou uma experiência singular que marcou minha escolha 

profissional. 

Além disso, durante o curso de graduação na disciplina de Ensino de Química III tive 

acesso a leituras sobre o campo de estudos Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), que 

imediatamente me interessou, já que contemplava aspectos socioambientais atribuídos ao 

desenvolvimento científico-tecnológico. Os estudos CTS me instigou, me remeteu à formação 
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técnica que tanto gostava e intrigou-me sobre os valores econômicos, ambientais e éticos 

presentes na sociedade atual tecnológica, dos quais outrora fora desconhecido por mim. 

Ao concluir a graduação, ingressei no curso de especialização em Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática no IFRN-Campus Parnamirim. Ao finalizar esta primeira pós-

graduação, resolvi investir na formação do curso de Mestrado, concorrendo à vaga de Mestre 

do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM) 

oferecido pelo Centro de Ciências Exatas e da Terra da UFRN. No qual fui aprovada no 

segundo semestre de 2017. 

Atualmente sou professora de química do Ensino Médio da rede privada de educação 

da cidade de Natal/RN. Durante a atividade docente percebi certa dificuldade para encontrar 

materiais de apoio que subsidiem a discussão sobre as tecnologias e seus impactos 

socioambientais com vistas ao Ensino de Química e à formação cidadã. No campo de estudos 

CTS é possível encontrar alguns trabalhos nesta direção.  

Diante disso, o tema Resíduos Eletroeletrônicos (REE) emergiu devido perceber a 

vasta presença de produtos tecnológicos em nosso cotidiano e a ausência de informações 

acerca de seus impactos. Na fase inicial desta pesquisa, ao realizar a revisão da literatura nos 

periódicos qualificados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) na área de Ensino de Ciências, e na base de dados da
 
agência, foi possível verificar 

que na última década o número de pesquisas voltadas ao Ensino Básico que contempla a 

problemática dos REE não é expressivo. As informações nos meios de comunicação, livros 

didáticos, artigos de fácil acesso e academias, ainda são escassas, embora estejam 

progredindo.  

Assim, após breves pesquisas em empresas no comércio, notei que a cidade de 

Natal/RN não possui muitos pontos de coletas de REE, e diversos consumidores, assim como 

eu, amontoam equipamentos em suas residências, já que desconhecem a maneira correta de 

descartá-los. Nessa perspectiva, optei em discorrer acerca do descarte desses materiais em 

uma abordagem CTS, visto que reconheço o potencial desta para discutir os impactos 

socioambientais inerentes à temática. Todavia, por meio de leituras, defrontei-me com um 

sistema que influencia o consumo de bens de uma sociedade, a obsolescência e a mídia. 

Doravante, constatei a necessidade de atrelar ao descarte dos REE considerações referentes ao 

consumo de artefatos tecnológicos e suas relações sociais. 
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Nesse sentido, buscamos elaborar um material que propõe sensibilizar acerca de 

aspectos da Educação Ambiental (EA) no que tange o consumo e o descarte dos 

Equipamentos Eletroeletrônicos (EEE). A relevância formativa da EA e da abordagem CTS 

na Educação Básica, são apontadas nos documentos legais da educação brasileira (BRASIL, 

2002; 2006; 2013b). As orientações curriculares exprimem a necessidade de uma formação 

que integre o conhecimento das Ciências (Química, Física e Biologia) ao exercício pleno da 

cidadania. Face ao exposto, propiciar uma releitura sobre os avanços científico-tecnológicos e 

seus impactos socioambientais pode auxiliar no desenvolvimento de cidadãos questionadores 

e autônomos. Tais características são necessárias à tomada de decisão no século XXI.  

Assim, esta pesquisa foi tomando corpo. Em uma das incansáveis reuniões com a 

minha orientadora professora Dra. Josivânia Marisa Dantas, surgiu a ideia de realizar o 

mapeamento dos pontos de coleta de REE na cidade de Natal. A capital do Rio Grande do 

Norte possui 36 bairros e mais de 877 mil habitantes, concentrando aproximadamente 40% 

dos residentes na zona norte da cidade, 27% na zona oeste, 20% na zona sul e 13% na zona 

leste. Após o mapeamento, foram encontrados 21 Ecopontos. De posse desses resultados, que 

também contemplou regiões circunvizinhas, tornou-se claro que a população natalense 

compartilha poucos espaços para descartar os REE. 

Sabendo que os metais estão presentes nos EEE devido suas propriedades físicas e 

químicas, tornou-se desejável discutir suas aplicações nesses produtos, bem como abordar a 

presença de metais pesados em sua composição e seus impactos ao meio Ambiente e à saúde 

humana. Nesse sentido, buscamos identificar os principais metais constituintes dos EEE e as 

possíveis alternativas para minimizar seus impactos.  

Diante do exposto, a questão foco que embasou a presente pesquisa foi “Como o tema 

Resíduos Eletroeletrônicos em uma abordagem CTS pode contribuir para o ensino da 

química dos metais?”. Para tanto, a estruturação da dissertação do mestrado está dividida em 

quatro capítulos, a saber: 

No primeiro capítulo, tem-se uma breve apresentação sobre o histórico do campo de 

estudo CTS contemplando a origem de seu movimento, seus objetivos, estruturação e 

impactos de seu desenvolvimento no mundo e no Brasil. Além disso, discute-se também sobre 

a relevância formativa da Educação CTS e da Educação Ambiental no Ensino Médio, 

respaldadas pelas Orientações Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000; 2006).   
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No capítulo dois, realizou-se uma explanação sobre os Resíduos Eletroeletrônicos no 

que tange sua classificação, definição, problemática de seu descarte, influências externas 

sobre o consumo desses equipamentos, situação mundial, nacional, regional e as leis 

brasileiras que orientam sua gestão. 

No capítulo três é apresentado um levantamento das publicações na literatura da 

última década que contemplam a problemática dos Resíduos eletroeletrônicos no Ensino 

Básico. Para tanto, alguns critérios foram analisados nos trabalhos, tais como: natureza do 

trabalho; nível de ensino; discussão sobre aspectos CTS; análise sobre a produção, consumo, 

gestão ou descarte; e possíveis alternativas mitigadoras à problemática.  

No capítulo quatro serão relatados os objetivos da pesquisa, o referencial 

metodológico utilizado, a natureza deste trabalho e a técnica de análise dos resultados que foi 

considerada. 

No capítulo cinco será apresentado o objeto de estudo, o locus da pesquisa, a 

sequência de atividades desenvolvida e os diários de campo. 

No capítulo seis são discutidos os resultados da pesquisa, as categorias emergidas de 

acordo com o referencial assumido e as conclusões. 

No capítulo sete tem-se as considerações finais que partiram das discussões e da 

vivência durante a aplicação do produto.  

Por fim, tendo em vista que esta pesquisa trata-se de um mestrado profissional, que 

exige a elaboração de um produto educacional, apresentamos uma Sequência Didática no 

apêndice desta dissertação.  
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CAPÍTULO 1 - CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE (CTS) 

 No presente capítulo são discutidos aspectos relevantes do campo de estudos Ciência-

Tecnologia-Sociedade (CTS), o histórico de sua origem, as linhas de estudos desenvolvidas, 

bem como as relações destas com o campo educacional. 

 Em seguida, são abordadas discussões acerca da Educação Ambiental e o Ensino CTS 

nos documentos legais da educação brasileira para o Ensino Médio. Essas discussões buscam 

justificar a relevância dos estudos CTS para o Ensino de Ciências, em especial no Ensino de 

Química.   

1.1. Breve histórico do campo de estudos CTS 

O movimento CTS surgiu no final da década de 60 e pretendia uma modificação 

curricular para a formação cidadã em Ciência e Tecnologia (C&T), visto que os agravamentos 

ambientais, éticos, econômicos e sociais, pós-guerra, sinalizavam a necessidade da 

participação da sociedade nas decisões públicas. Tal movimento resistia à ideia tecnocrática e 

reivindicava decisões democráticas, colocando a tomada de decisão sobre C&T em outro 

plano (BAZZO, LINSINGEN, PEREIRA, 2003; SANTOS, MORTIMER, 2000; SANTOS; 

AULER, 2011). 

A revolução industrial e científica gerou muitas mudanças na economia nos séculos 

XVII e XVIII. Na década de 60 predominou as concepções essencialista e triunfalista da 

Ciência e Tecnologia, as quais são definidas pelo “modelo linear de desenvolvimento”: + 

ciência = + tecnologia = + riqueza = + bem-estar social. Assim, atribuía-se aos avanços 

científico-tecnológicos a solução de problemas sociais. Este pensamento promoveu a visão 

tradicional da C&T, a qual considera a ciência como verdade absoluta e desprovida de 

subjetividade (BAZZO; LINSINGEN; PEREIRA, 2003; CUERVAS, 2008). 

De acordo com a concepção tradicional ou concepção herdada, a Ciência é percebida 

como neutra, objetiva, autônoma e isenta de qualquer interferência externa. O método 

científico baseia-se nas análises de aceitabilidade em estudos desenvolvidos empiricamente. 

Os enunciados balizam-se através da equação ideal “lógica + experiência”. A garantia da 

coerência advém da experimentação e do conhecimento objetivo. Assim, trata-se do 

Positivismo lógico (BAZZO; LINSINGEN; PEREIRA, 2003; RANSANZ, 1999).
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Thomas Kuhn rechaçou a visão do positivismo lógico ao atrelar conceitos sociais para 

explicar a dinâmica da ciência. Segundo o autor, as mudanças nas teorias são complexas, 

interdisciplinares, enriquecidas de enraizamento histórico, filosófico e sociológico. A ciência 

passa por momentos de estabilidade, nos quais a comunidade científica empenha-se em 

descobrir respostas a paradigmas. Nesse cenário denominado ciência normal, há um acúmulo 

de conhecimento e de problemas (KUHN, 1971).  

Kuhn conseguiu influenciar o método científico com suas ideais. Para ele o progresso 

científico não é diferente do progresso de outros campos. O contraste apontado pelo autor 

refere-se ao olhar diferenciado à comunidade, esta por sua vez, sustenta um isolamento 

científico, valores próprios e padrões únicos. Doravante, emerge uma esfera de estudos sociais 

da ciência. Assim, a ciência passa a considerar a comunidade científica que socializa e discute 

a aceitabilidade de uma teoria, posto que, para sua construção os cientistas utilizam suas 

inferências, a partir de processos formativos que se convertem em socialização (BAZZO; 

LINSINGEN; PEREIRA, 2003; KUHN, 1971).  

Embasando-se também nas ideias dos estudos sociais atrelados à Ciência, a escola de 

Edimburgo surgiu na Universidade Grã-Betanha nos anos 70, a partir de um grupo de 

pesquisa que considerava valores políticos, econômicos, ideológicos e não-epistêmicos. Tal 

comunidade amparava-se em uma lente social para analisar as origens, transições e 

legitimação da Ciência. Essas pesquisas fundamentaram-se no chamado “programa Forte”, 

que buscava embasamentos científicos para explicar as mudanças ocorridas na ciência, 

através de princípios sociológicos idealizados por David Bloor. 

Diversos olhares criticaram a subjetividade da ciência, para tanto, viés sociais, 

filosóficos, históricos e políticos foram considerados para uma releitura sobre a produção do 

conhecimento e seus impactos socioambientais já percebidos. Nessa perspectiva, tais 

inquietações repercutiram em publicações que questionavam a natureza do conhecimento 

científico e o seu papel social, como as obras de Thomas Kuhn, Silent Spring e Rachel 

Carson. Deste modo, a C&T configurou-se como um debate político e a partir dessas 

discussões emergiu o movimento CTS (AULER; BAZZO, 2001; BAZZO; LINSINGEN; 

PEREIRA, 2003; SANTOS, 2007). 

O movimento CTS contestou a imagem salvacionista da Ciência, visto que conforme 

os avanços tecnológicos progrediam, contradições se evidenciaram, tais como: a ocorrência de 

desastres ambientais, acidentes nucleares, a guerra do Vietnã, problemas com inseticidas, 
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envenenamentos farmacêuticos, dentre outros (BAZZO, LINSINGEN, PEREIRA, 2003; 

SANTOS, MALDANER, 2011). Diante de uma possível “síndrome de Frankenstein”
1
, 

tornou-se relevante ponderar acerca do desenvolvimento científico-tecnológico.  

Nesse contexto, o campo de estudo CTS desenvolveu-se a partir de inquietações sobre 

a C&T que surgiram na Europa, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália e países 

baixos. As tradições dos estudos CTS na América do Norte e na Europa são apresentadas no 

Quadro 1 (BAZZO; LINSINGEN; PEREIRA, 2003; AULER; BAZZO, 2001; SANTOS, 

MORTIMER, 2000). 

 

Quadro 1: Diferenças entre as duas tradições CTS 

Tradição europeia Tradição americana 

 Institucionalização acadêmica na Europa 

(em suas origens); 

 Ênfase nos fatores sociais antecedentes; 

 Atenção à ciência e, secundariamente, à 

tecnologia; 

 Caráter teórico e descritivo; 

 Marco explicativo: ciências sociais 

(sociologia, psicologia, antropologia etc.). 

 Institucionalização administrativa e 

acadêmica nos EUA (em suas origens); 

 Ênfase nas consequências sociais; 

 Atenção à tecnologia e, secundariamente, à 

ciência; 

 Caráter prático e valorativo; 

 Marco avaliativo: ética, teoria da educação. 

Fonte: Bazzo; Linsingen; Pereira (2003, p. 128). 

 

 A tradição europeia teve sua origem em instituições acadêmicas, com programas 

compostos por engenheiros, cientistas, sociólogos e humanistas, os quais investigavam a 

influência da sociedade no desenvolvimento científico-tecnológico. Já a tradição americana, 

centrava-se em uma natureza mais prática, na qual integrou ativistas de direitos humanos, 

pacifistas e grupos sociais reivindicadores, cuja preocupação voltava-se às consequências 

socioambientais dos produtos tecnológicos (BAZZO; LINSINGEN; PEREIRA, 2003).  

Na América Latina a tradição CTS iniciou em meados da década de 60 a partir de 

questionamentos críticos acerca do modelo de desenvolvimento científico-tecnológico, bem 

como intencionou mudanças sociais na percepção desses avanços. O impacto desse 

pensamento significou a autonomia latino-americana em expressar sua concepção 

legitimamente, que rechaçou a imagem da C&T atrelada aos progressos econômicos e sociais. 

Como consequência, houve um rompimento com as teorias sobre C&T provenientes de países 

desenvolvidos (DAGNINO; THOMAS; DAVY, 1996; SILVA, 2015; VACCAREZZA, 

1998).   

                                                 
1
 A expressão“síndrome de Frankenstein” representava o pensamento de que as forças realizadas para controlar 

a natureza poderiam voltar-se contra os seres humanos e destruí-los (BAZZO; LINSINGEN; PEREIRA). 
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Desde meados da década de 50 entidades internacionais como a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a Organização dos 

Estados Americanos (OEA) foram elos triviais para a introdução de políticas de C&T na 

América Latina. O descontentamento da comunidade de pesquisa frente às recomendações 

políticas que apresentavam uma estreita relação com a visão linear da relação entre ciência, 

tecnologia e desenvolvimento, corroborou com o surgimento do Pensamento Latino-

Americano em Ciência, Tecnologia e Sociedade - PLACTS (DIAS, 2005; VACCAREZZA, 

1998).  

A vinculação dessa tradição foi estabelecida no contexto do desenvolvimento social e 

de políticas de C&T que se debruçaram em considerações acerca do atraso da América Latina. 

Tais apontamentos foram percebidos nas obras latino-americanas voltadas à CTS que visavam 

a superação do subdesenvolvimento e resistiam ao modelo linear (DAGNINO; THOMAS; 

DAVY, 1996; SILVA, 2015). 

Segundo Kreimer e Thomas (2004), o campo de estudos CTS latino-americano 

compreendeu três áreas temáticas: a abordagem histórica, abordagem política e a abordagem 

socioantropológica. O PLACTS se encaixaria na segunda abordagem, pois apresenta caráter 

político (apud DIAS, 2005, p. 53). 

Para Bazzo, Linsingen e Pereira (2003) os programas e estudos CTS tem se 

consolidado desde o princípio em três vertentes. A primeira desenvolve-se no campo da 

pesquisa, como uma possibilidade à reflexão acadêmica tradicional sobre C&T, o que 

proporciona uma visão socialmente contextualizada e não essencialista da Ciência. A segunda 

vertente contempla o campo da política pública, pois defende a legitimidade social da C&T, 

através de mecanismos democráticos. A terceira e última vertente refere-se ao campo da 

educação, cuja elaboração de materiais e programas CTS (no Ensino universitário e 

secundário), tem se estruturado devido ao reconhecimento das implicações sociais da C&T.  

Diante dessa discussão alguns questionamentos surgem: Até que ponto a tecnologia 

deve ser desenvolvida? Há segurança em seus métodos? Quais os objetivos desses avanços 

tecnológicos? O que se pode inferir é que a imagem do progresso atrelado à ciência, 

desconsidera a subjetividade e a política presentes no desenvolvimento científico-tecnológico. 

Logo, ponderar sobre os valores e interesses da C&T, é um exercício necessário à sociedade. 

Bazzo, Linsingen e Pereira (2003) definem a tecnologia como um conjunto de 

sistemas materiais ou organizativos, elaborados para realizar determinada função. Para eles, 
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apenas uma pequena parte da humanidade usufrui das inovações tecnológicas, estas por sua 

vez, estão endereçadas aos governos dominadores. Ou seja, percebe-se uma ausência de 

preocupação endereçada às necessidades triviais da sociedade, visto que as descobertas 

tecnológicas resolvem grandes problemas e ameaçam à vida.  

Para Praia e Cachapuz (2005) a C&T tem influenciado e modificado a cultura, o 

pensamento e comportamento humano. Bazzo (2018) enfatiza que não se resiste mais às 

tecnologias, nem se pondera acerca de suas benesses e malefícios. Essa imagem do progresso 

tecnológico adentrou também as escolas, o que torna tal discussão indispensável, por isso o 

autor defende uma educação mais autônoma e libertadora.  

A discussão se acentua quanto ao significado atribuído à tecnologia. Será que estamos 

vivendo a “síndrome de Frankenstein”? Em que dimensão os avanços tornam-se retrocessos? 

Kelly (2012) questiona a autonomia do homem no progresso tecnológico, para isso criou o 

termo técnio, a fim de discutir sobre um sistema interconectado de tecnologias que nos rodea.   

 

O técnio vai além dos objetos de metal e silício e inclui a cultura, a arte, as 

instituições sociais e as criações intelectuais de todos os tipos. Ele inclui 

objetos intangíveis, como software, legislação e conceitos filosóficos. Acima 

de tudo, ele inclui os impulsos geradores das nossas invenções que encorajam 

a produção de mais ferramentas, a invenção de mais tecnologias e a produção 

de mais conexões que aprimoram este todo (KELLY, 2012, p. 19).   

 

Para o autor o técnio foi criado pelo homem e pode ter se iniciado como um programa 

velho de computador, por isso compartilha uma raiz com a mente humana. O técnio é 

direcionado, recebe orientações e as projeta segundo quem o guia. No entanto, esses sistemas 

geram suas próprias energias e direções, amadurecem, tem seus próprios desejos e querem se 

perpetuar. Esse desejo, não é consciente, consiste em tendências ou trajetórias que se 

aproximam das necessidades de algo.  

Hoje, o técnio é uma força tão grande no nosso mundo quanto a natureza, e nossa 

resposta a ele deve ser parecida com a nossa resposta à natureza. Assim como não 

podemos exigir que a vida nos obedeça, tampouco podemos exigir que a tecnologia 

o faça. Às vezes, deveríamos nos render aos seus sinais e aproveitar sua abundância; 

em outras, deveríamos tentar moldar seu curso natural para servir ao nosso próprio. 

Não precisamos fazer tudo que o técnio pede, mas podemos aprender a trabalhar 

com essa força e não contra ela (KELLY, 2012, p. 24). 

 

Bazzo (2018) ao discutir o técnio enfatiza a urgência de uma educação menos passiva, 

que rompe com procedimentos ultrapassados e trabalha rumo à civilidade, visando uma 
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sociedade mais harmônica. Daí advém a necessidade de confrontar adventos das inovações 

tecnológicas à complexidade de variáveis sociais, ambientais, políticas, econômicas e 

educacionais inerentes à civilização moderna. 

1.1.1. Educação CTS 

Os estudos CTS definem hoje uma área de trabalho diversificada, atual e bem 

estabelecida. Possui uma natureza crítica frente à imagem tradicional da C&T, é 

interdisciplinar por se relacionar com a filosofia, sociologia, história, dentre outras. Assim, 

busca compreender aspectos sociais da C&T, desde a visão dos seus antecedentes sociais, até 

suas consequências socioambientais. Nesse sentido, consideram a influência dos fatores 

políticos e econômicos nas mudanças científico-tecnológicas, como também discute a 

repercussão destas na cultura, meio ambiente e ética (BAZZO; LINSINGEN; PEREIRA, 

2003; SANTOS; SCHNETZLER, 2003). 

Segundo Cerezo (1998), ao delinear um núcleo comum sobre os estudos CTS, pode-se 

considerar que atualmente constituem programas de colaboração multidisciplinar diversos, os 

quais ressaltam o aspecto social da C&T, a saber: a) a rejeição da concepção da Ciência como 

uma atividade pura; b) a crítica da imagem da tecnologia como ciência aplicada e neutra; e c) 

o rechaço da tecnocracia, a qual entende a ciência como autônoma e desconsidera a 

participação pública. 

Os diferentes programas CTS que existem na educação secundária configuram-se em 

três grupos: Ciência vista através de CTS, enxerto CTS e CTS puro (KORTLAND, 1992; 

SANMARTÍN; LUJÁN, 1992). A Ciência vista através do CTS constitui-se no conteúdo da 

disciplina de cunho científico-tecnológico. O objetivo é abordar problemáticas que discutam o 

papel dos estudantes como cidadãos, consumidores ou profissionais, a fim de capacitá-los a 

tomada de decisão sobre problemas sociais que envolvem C&T.  

O enxerto CTS introduz temas CTS nas disciplinas de ciências e apresenta como 

objetivo a contextualização do ensino para o desenvolvimento crítico dos estudantes, no que 

tange as implicações sociais do desenvolvimento científico-tecnológico. Já CTS puro, é o 

programa no qual CTS é mais evidente que os conteúdos científicos, assim estes estão 

subordinados àqueles e surgem com a intenção de enriquecer a discussão CTS.  

No Brasil os currículos e os trabalhos sobre CTS no Ensino de Ciências surgiram no 

final da década de 80. Nesse período, a renovação do ensino objetivou analisar as 
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consequências sociais do desenvolvimento científico e tecnológico (SANTOS; AULER, 

2011; SANTOS; MORTIMER, 2000; STRIDER, 2008). Segundo Santos (2008) a partir da 

década de 90 surgiram nacionalmente algumas pesquisas em Programas de Pós-Graduação, as 

quais articulavam CTS ao Ensino de Ciências (AMORIM, 1995; AULER, 2002; CRUZ, 

2001; SANTOS, 1992). Nesse mesmo período emergem também produções de livros que 

discutiram as relações CTS em uma perspectiva questionadora, a que se refere a Natureza da 

Ciência e a necessidade de uma formação cidadã por meio do ensino CTS (BAZZO, 1998; 

SANTOS; SCHNETZLER, 1997). 

A educação CTS busca estabelecer relação entre a Ciência, aspectos tecnológicos e 

sociais; contempla discussões sobre as consequências éticas, econômicas e ambientais 

associadas ao uso da C&T; busca reconhecer a Natureza da Ciência e do trabalho científico; 

desenvolve o pensamento crítico e a autonomia intelectual; e promove a alfabetização do 

cidadão de forma científica e tecnológica, possibilitando a tomada de decisão. Nesse sentido, 

é necessário que o aluno adquira um aprendizado fundamentado em aspectos filosóficos, 

históricos e políticos, para reconhecer as limitações e potencialidades do conhecimento 

científico (AULER, 2007; SANTOS, 2011; SANTOS; SCHNETZLER, 2003).  

 

Essa educação CTS teria um papel central de propiciar um processo de domínio 

cultural dentro da sociedade tecnológica, em que a linguagem científica se constitua 

como ferramenta cultural na compreensão da cultura moderna. Com esse domínio 

espera-se que os cidadãos possam participar cada vez mais de decisões de ciência e 

tecnologia, que, em geral, são decididas basicamente por técnicos. Entendemos que 

essa participação cívica não se restringe a simples escolha de tecnologias, mas em 

uma visão crítica do processo tecnológico, o que implica abordagem crítica das 

relações CTS (SANTOS, 2011, p. 303). 

 

Santos e Mortimer (2000) destacam também, que as pesquisa na Educação CTS 

buscam desenvolver conhecimentos e habilidades, tais como: comunicação escrita e oral, 

aprendizado colaborativo e cooperativo, flexibilidade cognitiva, autoestima, pensamento 

lógico e racional visando a solução de problemas e o despertar para atuar em questões sociais 

como o exercício da cidadania.  

Sendo assim, percebe-se que a relação CTS estabelece vínculos com uma formação 

para o exercício da cidadania. Mas o que é cidadania? Como a educação e a cidadania se 

relacionam? Para Demo (2001), Santos e Schnetzler (2003) educar para a cidadania é preparar 

o indivíduo à democracia por meio do compromisso com seus deveres e a garantia dos seus 

direitos. Logo, a educação é uma condição necessária à cidadania com vistas à formação do 
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sujeito, por isso, tem o importante papel de instigar os estudantes ao desenvolvimento de uma 

postura comprometida com soluções para problemas reais. Isto é, nota-se que o exercício da 

cidadania é precedido pela conscientização dos educandos quanto aos seus deveres sociais. 

Segundo Canivez (1991) o cidadão é tão mais ativo quanto participativo nas decisões 

que envolvem a sociedade, por isso a cidadania é desenvolvida e não transmitida. Demo 

(2001) destaca que uma democracia não se estabelece sem a participação do seu ator 

principal, o cidadão. Nesse sentido, a cidadania é um processo formativo lento e profundo que 

requer acesso à informação, o reconhecimento de um sujeito social ativo e a noção de direitos 

e deveres em uma democracia. 

A educação para a cidadania apresenta fundamentos em valores éticos. Tal concepção 

é corroborada também pela educação CTS, a qual visa uma formação para além da científica, 

ou seja, objetiva a tomada de decisão e à compreensão da Natureza da Ciência. Nesse sentido, 

possibilita o exercício da cidadania na sociedade através do julgamento crítico.  

Para cumprir os objetivos da educação CTS é relevante incluir conteúdos 

sociocientíficos, utilizar estratégias didáticas para favorecer a participação dos estudantes de 

modo ativo, assim como, desenvolver a tomada de decisão. Dessa forma, Santos e Schnetzler 

(2003) apontam algumas estratégias como alternativa à educação CTS: fóruns, pesquisas de 

campo, ensino em espaços não formais, ações comunitárias, estudo de casos, elaboração de 

projetos, realização de entrevistas, dentre outros.  

De acordo com Cerezo (1998), a educação CTS implica mudanças nos conteúdos 

metodológicos e atitudinais dos grupos sociais envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem. Para o autor, de modo geral, a educação CTS tem se desenvolvido no Ensino 

de Ciência de três maneiras: Ciência e tecnologia por meio de CTS; CTS sendo utilizado 

como complemento de matéria e CTS sendo utilizado como complemento do currículo. As 

discussões sobre cada aspecto são apresentadas a seguir no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Tipos de educação CTS 

Educação 

CTS 
Descrição 

CTS como 

complemento 

curricular 

Complementa o currículo tradicional com assuntos CTS, de modo opcional ou 

obrigatório, através da discussão de problemas sociais, ambientais, éticos ou 

culturais utilizando manuais. A finalidade é promover uma consciência crítica e 

informada da C&T contemplando aspectos sociais dessa interação. Reorientar 

esses estudos permite discutir sobre: os limites ecológicos e econômicos do 

desenvolvimento científico-tecnológico; a imagem pública da ciência; os 

problemas de superpopulação; e a destruição de recursos não renováveis. 
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CTS como 

complemento 

de matéria 

Contempla a educação CTS como eixo transversal nas disciplinas científicas. Tal 

abordagem foi adotada no ensino espanhol, sendo utilizadas unidades curtas que 

apresentam um guia para o professor e temas diversos como: AIDS, reciclagem 

de metais, radioatividade, chuva ácida, entre outros. O objetivo é conscientizar os 

estudantes acerca das consequências socioambientais da C&T devido o uso de 

seus artefatos. 

Ciência e 

tecnologia por 

meio de CTS 

Trata-se de uma modalidade voltada aos professores de ciências, a qual visa 

reconstruir os conteúdos do Ensino de Ciência e tecnologia através de uma ótica 

CTS. Os conteúdos técnicos se fundem à CTS através de discussões de problemas 

sociais, estes sendo relevantes na vida dos estudantes. O objetivo educacional é 

capacitar os alunos a compreender os conceitos científicos, enquanto se explica 

sua utilidade e suas repercussões sociais. 

Fonte: Cerezo (1998). 

 

Ao considerar CTS em seu aspecto histórico, bem como a educação científica, 

Aikenhead (2005) acredita que continuarão existindo mudanças entre a relação CTS, já que 

novos saberes surgirão em virtude das transformações que ocorrem na sociedade. O autor 

afirma ainda que há um consenso referente à necessidade de mudança na ciência escolar.  

Outrossim, Zauith, Ogata e Hayashi (2011) ao analisarem as teses e dissertações 

publicadas no banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) perceberam uma variedade de temas relacionados a CTS, tais como: Ensino de 

Ciências, formação de professores, sequência didática e letramento científico. Diante disso, 

pode-se perceber que as pesquisas voltadas as relações CTS, tem aumentado no Brasil. 

Destaca-se que as orientações curriculares respaldam a relevância desses estudos, como 

apresentaremos nesta pesquisa.  

Strieder (2008) elaborou um levantamento dos trabalhos realizados no Encontro de 

Pesquisa em Ensino de Ciências (ENPEC) entre os anos de 1997 e 2005. Os resultados 

demonstraram a elaboração de uma quantidade considerável de trabalhos que assumiram a 

abordagem CTS ou Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). A autora ainda 

descreve que alguns trabalhos voltaram suas discussões principalmente à Ciência, outros à 

tecnologia e em menor número enfatizam as relações sociais.  

 

A partir desse levantamento é possível afirmar que, também aqui no Brasil, o lema 

CTS abarca uma série de sentidos e significados. Há uma compreensão muito 

diversificada do que seja uma abordagem CTS, o que envolve por exemplo: 

contextualizar o conhecimento científico – relacionar com o cotidiano; compreender 

a natureza da ciência e o trabalho científico; compreender as relações entre ciência e 

tecnologia, entre a tecnologia e a sociedade ou discutir questões relacionadas ao 

meio ambiente; formar cidadãos - informar os direitos e contribuir para que os 

educandos além de compreender a atividade científico-tecnológica, estejam 
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preparados para participar, responsavelmente, em decisões que envolvam a mesma 

(STRIEDER, 2008, p. 29). 

  

Corroborando com essa percepção, Firme e Amaral (2011) ao analisarem a 

implementação da abordagem CTS realizada por dois professores de química, perceberam que 

existem dificuldades em se discutir os aspectos sociais atrelados a C&T. Apontaram ainda que 

utilizar a abordagem CTS no ensino é um exercício o qual apresenta desafios, dentre esses se 

destacam: a necessidade de certo conhecimento sobre a tecnologia; articular temas de valores 

sociais à C&T; encontrar material didático que assista as discussões na sala de aula; formação 

inicial de professores para subsidiar a abordagem; e o desenvolvimento de uma prática 

docente que não prime apenas pelos conteúdos científicos. 

Segundo Santos e Auler (2011) há um aumento no número de publicações CTS no 

Brasil, contudo no cenário internacional o movimento CTS não tem a mesma força 

apresentada na literatura do século passado. Os autores indicam que essa redução pode estar 

atrelada ao surgimento de novos slogans como questões sociocientíficas e letramento para 

mudanças climáticas; como também acreditam que as políticas educacionais públicas podem 

influenciar no desenvolvimento de projetos CTS. 

A educação CTS compreende questões organizativas de conteúdo curricular e aspectos 

didáticos próprios. Assim, o objetivo geral do professor nessa linha de estudos é a promoção 

de uma atitude crítica, criativa e ilustrada, com a finalidade de construir coletivamente os 

espaços de aprendizagem e a aula. Deste modo, mais que manejar informações, é necessário 

articular conhecimentos, argumentos e contra-argumentos, fundamentados em problemas 

sociais relacionados à C&T (BAZZO; LINSINGEN; PEREIRA, 2003). Nesse sentido, a 

estruturação do currículo necessita de mudanças, o professor precisa desenvolver tal 

articulação, bem como os materiais tem uma função de suporte interdisciplinar de informação 

e conteúdo. A esse respeito, Santos e Mortimer (2000) afirmam: 

Não adianta apenas inserir temas sociais no currículo, sem qualquer mudança 

significativa na prática e nas concepções pedagógicas. Não basta as editoras de 

livros didáticos incluírem em seus livros temas sociais, ou disseminarem os 

chamados paradidáticos. Sem uma compreensão do papel social do ensino de 

ciências, podemos incorrer no erro da simples maquiagem dos currículos atuais com 

pitadas de aplicação das ciências à sociedade. Ou seja, sem contextualizar a situação 

atual do sistema educacional brasileiro, das condições de trabalho e de formação 

professor, dificilmente poderemos contextualizar os conteúdos científicos na 

perspectiva de formação da cidadania (SANTOS; MORTIMER, 2000, p. 127). 
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De acordo com os autores, o currículo CTS deve ser multidisciplinar, de maneira que 

os conceitos sejam tratados de forma relacional para evidenciar as distintas dimensões do 

conhecimento estudado e a relação CTS. Assim, abordar questões científico-tecnológicas sem 

contemplar dimensões sociais pode gerar uma falsa interpretação na compreensão dessa 

relação, o que deturpa a natureza desses conhecimentos, possibilita a ideia benemérita da 

ciência, e desconsidera fatores econômicos. 

Os autores ainda defendem que os currículos nacionais deveriam ser desenvolvidos 

com ênfase CTS, semelhante ao que ocorreu no cenário internacional na década de 70. 

Contudo, quanto a configuração desses currículos apontam:  

 

Que cidadãos se pretende formar por meio das propostas CTS? Será o cidadão no 

modelo capitalista atual, pronto a consumir cada vez mais, independente do reflexo 

que esse consumo tenha sobre o ambiente e sobre a qualidade de vida da maioria da 

população? Que modelo de tecnologia desejamos: clássica ecodesequilibradora ou 

de desenvolvimento sustentável? O que seria um modelo de desenvolvimento 

sustentável? Que modelo decisionista desenvolveremos no nosso aluno, o 

tecnocrático ou o pragmático-político? (SANTOS; MORTIMER, 2000, p. 126). 

 

Para os autores, o currículo CTS apresenta elementos básicos, são eles: objetivos, 

estrutura conceitual e estratégia de ensino. No que tange os objetivos, têm-se a promoção da 

alfabetização científica e tecnológica e o desenvolvimento de valores vinculados a interesses 

coletivos. Este último rechaça a configuração dos valores econômicos serem impostos aos 

demais valores, como: solidariedade, compromisso social, respeito e generosidade. 

 

Será por meio da discussão desses valores que contribuiremos na formação de 

cidadãos críticos comprometidos com a sociedade. As pessoas, por exemplo, lidam 

diariamente com dezenas de produtos químicos e têm que decidir qual devem 

consumir e como fazê-lo. Essa decisão poderia ser tomada levando-se em conta não 

só a eficiência dos produtos para os fins que se desejam, mas também os seus efeitos 

sobre a saúde, os seus efeitos ambientais, o seu valor econômico, as questões éticas 

relacionadas a sua produção e comercialização (SANTOS; MORTIMER, 2000, p. 

114). 

 

A estrutura conceitual do currículo CTS contempla a ciência, tecnologia, sociedade e 

suas inter-relações. A aquisição do conhecimento científico-tecnológico e de valores 

promovem a participação para solução de problemas, tomada de decisão e obtenção de 

informação. O Quadro 3 aponta considerações destacadas pelos autores sobre a estruturação 

desse currículo. 
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Quadro 3: Estruturação do currículo CTS 

Estruturação 

conceitual 
Breve descrição 

Ciência 

O currículo busca uma abordagem que contempla a 

ciência, sua natureza e o significado de seus conceitos, 

desmistificando o mito do cientificismo. Este considera 

que os problemas da humanidade podem ser resolvidos 

cientificamente. 

Tecnologia 

Rechaça a visão comum que reduz a tecnologia à ciência 

aplicada. Aborda sua relação com sistemas sócio-políticos, 

valores e ideologias culturais. Reflete sobre a influência e 

interferência da tecnologia na sociedade. 

Sociedade 

Discute questões sociais contemplando aspectos políticos, 

éticos, econômicos, interesses da mídia, etc. Contempla 

reflexões acerca da relevância de grupos sociais como 

escolas, centros comunitários e sindicatos. 

Interações 

CTS 

Busca evidenciar como os aspectos sociais, ambientais e 

culturais influenciam e são influenciados pela C&T. 

Fonte: Santos e Mortimer (2000). 

 

Além disso, é relevante contemplar temas globais, locais e de políticas públicas, nos 

quais as soluções partam das discussões realizadas em sala de aula. Auler (2007) corrobora 

com tal pensamento ao destacar que o tema pode seguir duas vertentes. A primeira ocorre se 

os conteúdos disciplinares forem selecionados em função do tema, nesse caso, deve-se 

considerar os conteúdos necessários à compreensão deste. Defende também que não existe um 

currículo definido previamente em situação externa à comunidade escolar. A segunda 

possibilidade advém do surgimento do tema em função dos conteúdos. Assim, o tema é 

utilizado para dinamizar e motivar os currículos, que por vezes, são estruturados de modo 

linear e fragmentado.  

Quanto a Estratégia de Ensino, Santos e Mortimer (2000) ao citarem Aikenhead 

(1994) destacam que a abordagem CTS se configura de forma mais efetiva quando é 

organizada em uma determinada sequência, a saber: introdução de um problema de cunho 

social; análise da tecnologia presente no tema; seleção do conteúdo científico estabelecido em 

função do tema e da tecnologia presente; estudo da tecnologia em função do conteúdo; e 

discussão da questão social original. 

1.1.2. Abordagem CTS  

Segundo Bazzo (2018) nos últimos anos a questão relacionada à CTS tem apresentado 

várias conotações, como estudos CTS, Enfoque CTS, abordagem CTS, etc. Segundo Auler 
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(2002) o enfoque CTS abrange desde o entendimento de contemplar interações CTS como 

fator motivacional no Ensino de Ciências, até aqueles que enfatizam a compreensão dessa 

relação como fator essencial. Esta última quando aprofundada, possibilita que o conhecimento 

científico desempenhe um papel secundário em detrimento a relação CTS.  

Nesse sentido, Santos e Maldaner (2011) indicam que os objetivos do enfoque CTS 

são: 1) desmistificação e análise da C&T como saber hierarquizado que gera o 

desenvolvimento; 2) compreensão social para a participação pública nas questões 

relacionadas à C&T; 3) reestruturação dos conteúdos curriculares a fim de adicionar ideias 

que abordem o contexto social à C&T. 

Essa nova leitura do Ensino de Ciências e da tecnologia, proporciona uma mudança 

cognitiva, posto que a atividade tecnocientífica pode ser vista por uma lógica diferente da 

estruturada atualmente. Desse modo, utilizar o enfoque CTS no currículo pode despertar o 

aluno a uma postura questionadora dentro e fora da escola (PINHEIRO; SILVEIRA; BAZZO, 

2007; LINSINGEN, 2007). 

 

Com o enfoque CTS, o trabalho em sala de aula passa a ter outra conotação. A 

pedagogia não é mais um instrumento de controle do professor sobre o aluno. 

Professores e alunos passam a descobrir, a pesquisar juntos, a construir e/ou 

produzir o conhecimento científico, que deixa de ser considerado algo sagrado e 

inviolável. Ao contrário, está sujeito a críticas e a reformulações, como mostra a 

própria história de sua produção. Dessa forma, aluno e professor reconstroem a 

estrutura do conhecimento. Em nível de prática pedagógica, isso significa romper 

com a concepção tradicional que predomina na escola e promover uma nova forma 

de entender a produção do saber. É desmitificar o espírito da neutralidade da ciência 

e da tecnologia e encarar a responsabilidade política das mesmas. Isso supera a mera 

repetição do ensino das leis que rege o fenômeno e possibilita refletir sobre o uso 

político e social que se faz desse saber. Os alunos recebem subsídios para 

questionar, desenvolver a imaginação e a fantasia, abandonando o estado de 

subserviência diante do professor e do conhecimento apresentado em sala de aula 

(PINHEIRO; SILVEIRA; BAZZO, 2007, p. 77). 

 

Gordillo (2003) destaca que, caso fosse necessário enunciar os propósitos do enfoque 

CTS no campo educacional em poucas palavras, poderia ser resumido em dois aspectos: 

evidenciar que a C&T são acessíveis e relevantes aos cidadãos, assim a alfabetização 

tecnocientífica é necessária; e promover a participação social nas decisões que envolvem a 

C&T, para tanto torna-se relevante a educação em ciência e tecnologia. 

Segundo Chrispino (2017) a abordagem CTS é um campo complexo, contextualizado, 

transversal e interdisciplinar. Possui seus fundamentos na sociologia, filosofia, economia, 
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história, política, psicologia e valores. Tem como finalidade instrumentalizar o estudante para 

interagir/modificar a realidade, por meio de suas reflexões e decisões individuais e coletivas. 

Quanto às questões sociais, a abordagem CTS propõe que o conhecimento sobre C&T, 

assim como a subjetividade da imagem tradicional, tornem-se conhecidas a todos os cidadãos. 

Nesse sentido, a abordagem CTS não é uma técnica didática, para Chrispino (2017)  trata-se 

de uma cultura que se expressa no ensino, a qual denomina cultura CTS.  

 

A abordagem CTS é uma maneira de abordar o currículo escolar ou mesmo de 

posicionar-se frente à Educação e ao mundo real, nos seus mais diversos aspectos. 

Mais do que uma técnica (pois não é uma ferramenta didática que conduz a um fim 

de aprendizado especifico para encerrar-se logo após), nem uma metodologia (pois 

que abarca aspectos muito mais amplos que aqueles que caracterizam uma 

metodologia), CTS é uma abordagem curricular e uma escolha de política 

educacional. A isso classificamos de Educação CTS (CHRISPINO, 2017, p. 81). 

 

Assim, o modo de educar através dessa abordagem pode contemplar o ensino 

tradicional e inovador; educação fundamental e educação de jovens e adultos; pode ser uma 

abordagem de longo porte (como formações em cursos) ou atividades pontuais; bem como, é 

possível ser utilizada nas ciências exatas ou humanísticas. Logo, é classificada como Ensino 

CTS e precisa ser percebida como uma cultura, um modo de estruturar a atividade didática. 

Não se trata de um livro que traz alternativas, mas é um modo de se organizar a biblioteca 

(CHRISPINO, 2017). Nesse sentido, a Abordagem CTS oportuniza aos diferentes níveis e 

modalidade de ensino um olhar social aos avanços da C&T que outrora foram percebidos 

como progressos inquestionáveis. 

Visto que a abordagem CTS busca apresentar, organizar e multiplicar os 

conhecimentos, pode ser utilizada com outras estratégias de ensino como a Aprendizagem 

Centrada em Eventos (ACE), Modelo de Investigação na Escola (MIE), Abordagem em uma 

perspectiva Freireana, dentre outras (STRIEDER, 2008; CHISPINO, 2017).  Uma das 

possibilidades dessa abordagem contempla o enxerto CTS como ação mais acessível aos 

professores (CHRISPINO, 2017). O Quadro 4 apresenta alguns aspectos da abordagem CTS. 

Quadro 4: Aspectos da Abordagem CTS 

Aspectos CTS Esclarecimento 

1.Efeito da Ciência sobre a Tecnologia 
A produção de novos conhecimentos tem estimulado 

mudanças tecnológicas. 

2. Efeito da Tecnologia sobre a 

Sociedade 

A tecnologia disponível a um grupo humano influencia 

sobremaneira o estilo de vida desse grupo. 
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3. Efeito da Sociedade sobre a Ciência 
Por meio de investimentos e outras pressões, a sociedade 

influencia a direção da pesquisa científica. 

4. Efeito da Ciência sobre a Sociedade 

O desenvolvimento de teorias científicas podem 

influenciar a maneira como as pessoas pensam sobre si 

próprias e sobre problemas e soluções. 

5. Efeito da Sociedade sobre a 

Tecnologia 

Pressões públicas e privadas podem influenciar a direção 

em que os problemas são resolvidos e, em consequência, 

promover mudanças tecnológicas. 

6. Efeito da Tecnologia sobre a Ciência 
A disponibilidade dos recursos tecnológicos limitará ou 

ampliará os progressos científicos. 

Fonte: McKavanagh e MaheR (1982, p. 72), apud Santos e Mortimer (2000, p. 121). 

 

A partir da leitura na literatura acerca do surgimento do movimento CTS e seus 

reflexos, foi elaborada uma estruturação básica desse campo de estudos na perspectiva da 

autora. De modo geral, pode-se inferir que o movimento CTS surgiu em um período no qual o 

desenvolvimento científico-tecnológico foi questionado devido inúmeros desastres 

ambientais. Nesse cenário, diante de inquietações, emerge o campo de estudos CTS que 

baseou suas reflexões nas relações existentes entre ciência, tecnologia e sociedade por meio 

de percepções políticas, econômicas, sociológicas e ambientais. Seu desenvolvimento foi 

propagado em três direções: no campo de investigação, políticas públicas e educação.   

A Educação CTS visa uma formação crítica com vistas à participação social, para 

tanto, considera aspectos históricos, filosóficos e políticos relacionados à C&T. Portanto, 

contempla o desenvolvimento de valores, a alfabetização científico-tecnológica, a ética e os 

impactos socioambientais atrelados aos avanços científico-tecnológicos. 

 O currículo CTS pode estruturar-se através de aspectos CTS nas discussões sobre 

C&T, por meio de disciplinas integrais, de modo transversal e pode ser utilizado como 

enfoque motivacional a fim de contextualizar conceitos científicos às questões 

socioambientais.  

A abordagem CTS, por vezes também denominada Enfoque CTS, objetiva discutir 

temas reais que contemplem a relação CTS para formar cidadãos para a participação social e 

desmistificar a subjetividade e a imagem essencialista da Ciência. Por isso, propõe uma 

atuação pedagógica dialógica; indica a utilização de temas com relevância social; apresenta 

uma sequência organizacional; permite uma flexibilidade curricular; é interdisciplinar; e 

articula C&T à questões ambientais, políticas, econômicas e sociais. Nesse sentido, tal 

abordagem possibilita uma formação crítica para a tomada de decisão de modo reflexivo, 
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considerando o contexto em que o estudante está inserido, ou seja, proporciona ao estudante 

interagir em sua realidade como cidadão. 

 

A Figura 1 apresenta a estruturação básica da Educação CTS discutida ao longo deste 

capítulo. 

 
Figura 1: Estruturação básica da Educação CTS 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Por conseguinte, este trabalho está embasado na abordagem CTS para fins da 

produção de uma proposta de ensino voltada à educação básica, uma vez que considera 

necessária uma formação científica e social para a cidadania. Nesse contexto, não se pode 

desconsiderar as contribuições da C&T nos últimos anos nas esferas de comunicação, saúde, 

transporte, educação, segurança, dentre outros. Todavia, refletir sobre os impactos ambientais 

da tecnologia e considerar aspectos sociais e éticos são discussões que podem ser 

contempladas em sala de aula visando um olhar para além de uma perspectiva tradicional da 

ciência.  

1.2. CTS, Educação Ambiental e documentos legais do Ensino Médio 

As preocupações com o meio ambiente e a degradação dos recursos ambientais 

surgiram após a segunda guerra mundial, assim como os movimentos pacifistas no contexto 

da Guerra Fria. O lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, pelos EUA, 

demonstrou a capacidade do homem utilizar recursos contra a humanidade (BRASIL, 1998; 

PUHL, 2016). Embora os avanços industriais tenham contribuído para o desenvolvimento de 
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tecnologias e melhorias na produção, a busca incessante pelo seu aperfeiçoamento e pela 

recuperação econômica provocaram problemas relativos à poluição no ar, na água e na terra. 

Tais impactos ocasionaram problemas ambientais em centros urbanos como Nova Iorque, Los 

Angeles, Berlim e Tóquio (BRASIL, 1998). 

Diante desse cenário preocupante, alguns eventos e estudos foram desenvolvidos. Em 

1945, a expressão “Estudos Ambientais” foi adotada pelos profissionais de ensino na 

Inglaterra. Os registros pioneiros sobre o termo “Educação Ambiental” surgiram em um 

evento da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), realizado em Paris no 

ano de 1948. No entanto, a Educação Ambiental (EA) foi definida na agenda internacional a 

partir de 1972 na Conferência de Estocolmo, Suécia. Em 1975, foi lançado em Belgrado, 

Iugoslávia, o Programa Internacional de Educação Ambiental, que buscou definir princípios e 

orientações para o futuro (BRASIL, 1998, 2007). 

Em 1962 a autora Rachel Carson em seu livro Primavera Silenciosa, apontou 

consequências ambientais e à saúde pública atribuída ao abusivo relacionamento do homem 

com a natureza. Assim, aspectos políticos e econômicos também foram discutidos em sua 

obra, atrelados principalmente ao uso de pesticidas (BRASIL, 1998; PUHL, 2016).   

Em 1977 em Tbilisi, Georgia, ocorreu a Conferência Intergovernamental sobre 

Educação Ambiental, organizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization - 

UNESCO), e pelo recente Programa de Meio Ambiente da ONU (United Nations 

Environment Programme - UNEP). Foi a partir desse encontro que surgiram definições, 

princípios, objetivos e estratégias voltadas à Educação Ambiental, as quais repercutem 

mundialmente (BRASIL, 1998, 2007; PUHL, 2016). 

Somente em 1997, os brasileiros tiveram acesso aos documentos da conferência de 

Tbilisi, uma vez que a nação não participou do evento. As quarenta e uma recomendações da 

conferência foram dispostas no site do Ministério do Meio Ambiente e através de um livro do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). A 

Coordenação da EA do Ministério da Educação elaborou e divulgou um documento 

denominado "Educação Ambiental", cujo objetivo era destacar os principais aspectos tratados 

na conferência em questão. Os sete pontos sobre a EA são: 1) processo dinâmico que se 

adquire conhecimento para agir sobre problemas ambientais; 2) é transformadora, ou seja, 

desenvolve valores que repercutem em mudanças de atitudes; 3) visa à participação individual 

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/united-church-of-canada
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/first-nation
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em processos coletivos; 4) abrange o ensino formal, extrapolando as atividades escolares, 

envolvendo a família e grupos sociais; 5) visa uma atuação local, regional e global; 6) tem 

caráter permanente e continuado; e 7) considera a contextualização da comunidade, sem 

perder de vista a sua dimensão planetária (BRASIL, 1998).  

A publicação do Ministério da Educação destacou ainda doze princípios listados na 

Conferência de Tbilisi, os quais até hoje são consideradas como referência. Tais 

mandamentos guiam as boas práticas da Educação Ambiental, a saber: 

 

1. Considerar o meio ambiente em sua totalidade: em seus aspectos natural, 

tecnológico, social, econômico, político, histórico, cultural, técnico, moral, ético e 

estético.  

2. Construir um processo permanente e contínuo, durante todas as formas do ensino 

formal, desde o início da educação infantil.  

3. Aplicar um enfoque interdisciplinar, aproveitando o conteúdo específico de cada 

área, de modo a se conseguir uma perspectiva global da questão ambiental.  

4. Examinar as principais questões ambientais do ponto de vista local, regional, 

nacional e internacional.  

5. Concentrar-se nas questões ambientais atuais e naquelas que podem surgir, 

levando-se em conta a perspectiva histórica.  

6. Insistir no valor e na necessidade da cooperação local, nacional e internacional, 

para prevenir os problemas ambientais.  

7. Considerar explicitamente os problemas ambientais nos planos de 

desenvolvimento e crescimento.  

8. Promover a participação dos alunos na organização de todas as suas experiências 

de aprendizagem, dando-lhes a oportunidade de tomar decisões e aceitar suas 

consequências. 

 9. Estabelecer para os alunos de todas as idades uma relação entre a sensibilização 

ao meio ambiente e a aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes, para 

resolver problemas e clarificar valores, procurando, principalmente, sensibilizar os 

mais jovens para os problemas ambientais existentes na sua própria comunidade.  

10. Ajudar os alunos a descobrirem os sintomas e as causas reais dos problemas 

ambientais.  

11. Ressaltar a complexidade dos problemas ambientais (...), a necessidade de se 

desenvolver o sentido crítico, e as atitudes necessárias para resolvê-los.  

12. Utilizar diversos ambientes com finalidade educativa, e uma ampla gama de 

métodos para transmitir e adquirir conhecimento sobre o meio ambiente, ressaltando 

principalmente as atividades práticas e as experiências pessoais (BRASIL, 1998, p. 

32). 

 

Em 1992 ocorreu no Brasil a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Rio 92). Surge então a Agenda 21, plano de ação global para o 

desenvolvimento socioambiental sustentável. No cenário brasileiro, a institucionalização da 
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Educação Ambiental iniciou-se em 1973, a partir da criação da Secretaria Especial do Meio 

Ambiente (SEMA), esta vinculada à Presidência da República. Em 1981 surgiu a Política 

Nacional de Meio Ambiente (PNMA) na Lei Federal n° 6.938/81 (BRASIL, 1998; 2007).  

Em 1991, a EA foi considerada um instrumento da política ambiental brasileira pela 

Comissão Interministerial para a preparação da conferência Rio 92. Foi criado o Grupo de 

Trabalho de Educação Ambiental do Ministério da Educação e Cultura (MEC), que tornou-se 

a Coordenação-Geral de Educação Ambiental (COEA/MEC); e também a Divisão de EA do 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 

(BRASIL, 2007; 2008). 

Em 1997 os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) foram aprovados pelo Conselho 

Nacional de Educação (BRASIL, 2007). De modo geral, os documentos legais da educação 

básica consistem em orientações. O objetivo é difundir os princípios curriculares, subsidiar a 

escola na elaboração do seu projeto educativo, orientar a prática docente, bem como 

desenvolver competências necessárias à formação autônoma dos estudantes. Assim, 

apresentam sugestões quanto a metodologia, abordagem, elaboração do Projeto Político 

Pedagógico (PPP), avaliações e temas estruturadores. As questões ambientais são 

contempladas e estão inseridas como tema transversal. 

 Tendo em vista o Ensino de Ciências Naturais e Matemática, os documentos buscam 

capacitar os estudantes à participação na sociedade de modo crítico. Nesse sentido, sinalizam 

a importância de uma formação que integre o conhecimento das Ciências (Química, Física, 

Biologia e Matemática) ao exercício pleno da cidadania, articulando questões sociais, 

econômicas, políticas e ambientais (BRASIL, 2006; 2013b).  

 

O desafio posto pela contemporaneidade à educação é o de garantir, 

contextualizadamente, o direito humano universal e social inalienável à educação. O 

direito universal não é passível de ser analisado isoladamente, mas deve sê-lo em 

estreita relação com outros direitos, especialmente, dos direitos civis e políticos e 

dos direitos de caráter subjetivo, sobre os quais incide decisivamente. Compreender 

e realizar a educação, entendida como um direito individual humano e coletivo, 

implica considerar o seu poder de habilitar para o exercício de outros direitos, isto é, 

para potencializar o ser humano como cidadão pleno, de tal modo que este se torne 

apto para viver e conviver em determinado ambiente, em sua dimensão planetária. A 

educação é, pois, processo e prática que se concretizam nas relações sociais que 

transcendem o espaço e o tempo escolares, tendo em vista os diferentes sujeitos que 

a demandam. Educação consiste, portanto, no processo de socialização da cultura da 

vida, no qual se constroem, se mantêm e se transformam saberes, conhecimentos e 

valores (BRASIL, 2013b, p. 16). 
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A lei n
o
 9.795, de 27 de abril de 1999, dispõe sobre a Educação Ambiental, e destaca 

que EA é um componente essencial e permanente da educação no Brasil. Por isso, deve ser 

articulada em todos os níveis e modalidades da educação de modo formal e não-formal. A EA 

é definida como processos que permitem o indivíduo e a coletividade construírem habilidades, 

conhecimentos, atitudes, competências e valores sociais voltados à conservação do Meio 

Ambiente. A lei apresenta a Política Nacional da Educação Ambiental, os princípios básicos e 

objetivos fundamentais da EA (BRASIL, 2007, 2008, 2015).  

A constituição Federal do Brasil de 1988 no capítulo VI do Artigo 225, discorre sobre 

a necessidade de assegurar o direito de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Desse 

modo, impõe ao poder público e à coletividade o dever de preservá-lo. Atribui ainda ao poder 

público, a responsabilidade de “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino 

e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente”.  

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída na lei nº 12.305, de 2 de 

agosto de 2010, reconhece a EA como um instrumento integrante de sua estruturação. Na 

Seção IV dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, expressa a 

necessidades da elaboração de programas e ações que promovam a não geração, redução, 

reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos (BRASIL, 2012). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental indicam que a EA 

constitui uma educação crítica cidadã e participativa, na qual o sujeito adquire aprendizado 

científico e saberes culturais que possibilitam uma tomada de decisão transformadora. Trata-

se de uma formação voltada à cultura da sustentabilidade socioambiental (BRASIL, 2013b). 

De acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, a escola deve 

proporcionar uma reflexão acerca dos impactos socioambientais relacionados á C&T. Como 

também, discutir sobre o conhecimento químico e suas implicações culturais, econômicas, 

éticas, políticas e sociais. Assim, torna-se possível capacitar os estudantes a julgar de forma 

fundamentada as informações advindas da mídia, da cultura e da escola de forma autônoma 

(BRASIL, 2000, 2006). Tais indicações sinalizam a relevância da abordagem CTS no Ensino 

de Química.  

 

Esse aprendizado deve possibilitar ao aluno a compreensão tanto dos processos 

químicos em si quanto da construção de um conhecimento científico em estreita 

relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, 

políticas e econômicas. Tal a importância da presença da Química em um Ensino 

Médio compreendido na perspectiva de uma Educação Básica. (BRASIL, 2000, p. 

31). 
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 Nesse sentido, destaca-se também a relação apontada pelas orientações curriculares 

entre química, cidadania e meio ambiente. A qual descreve a necessidade de se discutir a ética 

na ciência e na tecnologia química. Uma vez que, é relevante possibilitar o exercício da 

cidadania com respeito ao meio ambiente e promover o desenvolvimento de ações nas 

comunidades para a preservação ambiental. Para tanto, é interessante contextualizar o 

currículo a partir de temas sociais reais de modo dinâmico e articulado.  

De acordo com as orientações do PCN+, as quais estão baseadas no PCNEM, o 

Ensino de química deve considerar duas perspectivas na organização dos conteúdos, a saber: 

 [...] a que considera a vivência individual dos alunos – seus conhecimentos 

escolares, suas histórias pessoais, tradições culturais, relação com os fatos e 

fenômenos do cotidiano e informações veiculadas pela mídia; e a que considera a 

sociedade em sua interação com o mundo, evidenciando como os saberes científico 

e tecnológico vêm interferindo na produção, na cultura e no ambiente (BRASIL, 

2002, p. 93).  

 

Os avanços científicos e tecnológicos estão cada vez mais presentes em nossa 

sociedade, como também as consequências da ação antropogênica têm se intensificado. Frente 

a isto, o Ensino de Química em um abordagem CTS pode proporcionar aos estudantes uma 

leitura de mundo a partir de novos conhecimentos científicos, permitindo a assimilação de 

questões de suas vivências e sua ampliação à problemas coletivos. (PINHEIRO; SILVEIRA; 

BAZZO, 2007; SANTOS, 2007).  A articulação entre questões ambientais a nível local, 

regional, nacional e global também é um dos princípios básicos apontados pela Política 

Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 2000, 2007, 2015). 

 

O aprendizado das Ciências, da Matemática e suas Tecnologias pode ser conduzido 

de forma a estimular a efetiva participação e responsabilidade social dos alunos, 

discutindo possíveis ações na realidade em que vivem, desde a difusão de 

conhecimento a ações de controle ambiental ou intervenções significativas no bairro 

ou localidade, de forma a que os alunos sintam-se de fato detentores de um saber 

significativo (BRASIL, 2000, p. 54). 

 

Nesse contexto, segundo Pinheiro, Silveira e Bazzo (2007) a prioridade do Ensino 

médio não é mais a preparação para o ensino profissionalizante ou superior como outrora. Sua 

função na atualidade possui caráter social e se baseia na perspectiva de formar cidadãos 

autônomos. Segundo Santos e Auler (2011) diante das consequências da atividade humana 
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sobre a natureza, a educação CTS e a EA estão respondendo positivamente a necessidade 

formativa referente às questões socioambientais.  

 

Estamos na era da tecnologia e, para os nascidos em tempos mais recentes, desde a 

barriga da mãe a tecnologia está começando a definir a existência. Diante da 

inescapável ‘intervenção’ da tecnologia nas nossas vidas, a educação formal pouco 

tem contribuído para amainar o desconforto em buscar entender a real contribuição 

no complexo sistema de tornar todos os seres humanos felizes no seu habitat 

(BAZZO, 2018, p. 63). 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) no que se refere ao Ensino 

Médio, corrobora com tais afirmações em seus artigos 35 e 36, a saber: “[...] o aprimoramento 

do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico”; e “[...] destacará a educação tecnológica 

básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de 

transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de 

comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania” (BRASIL, 2005, p. 18). 

Desenvolver os estudantes criticamente para interpretar e jugar os problemas sociais 

em sua comunidade de modo consciente, é imprimir o caráter prático da democracia e 

consolidar a relevância do papel representativo dos cidadãos nas decisões sociais. Garantir os 

valores morais, éticos e exigir às entidades responsáveis o encaminhamento de soluções a 

problemas sociais, são posicionamentos inerentes a atuação cidadã. Assim, tem-se a ciência 

voltada à formação cidadã e não um privilégio dos cientistas (BAZZO; LINSINGEN; 

PEREIRA, 2003; PINHEIRO; SILVEIRA; BAZZO, 2007).   

A democracia pressupõe que os cidadãos, e não só seus representantes políticos, 

tenham a capacidade de entender alternativas e, com tal base, expressar opiniões e, 

em cada caso, tomar decisões bem fundamentadas. Nesse sentido, o objetivo de 

educação CTS no âmbito educativo e de formação pública é a alfabetização para 

propiciar a formação de amplos segmentos sociais de acordo com a nova imagem da 

ciência e da tecnologia que emerge ao ter em conta seu contexto social (BAZZO; 

LINSINGEN; PEREIRA, 2003, p. 144). 

 

Segundo Santos e Schnetzler (2003) a educação CTS no Ensino de Química apresenta 

dois componentes essenciais - a informação química e o aspecto social. Portanto, é a partir da 

leitura da inter-relação entre esses dois aspectos que o estudante poderá desenvolver a 

autonomia nas decisões sociais. Deste modo, deve-se dar importância às questões 

socioambientais, e não somente determinar valor aos conteúdos científicos, como geralmente 

se atribui (FIRME; AMARAL, 2011). 
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O que queremos dizer é que a química no ensino médio não pode ser ensinada como 

um fim em si mesma, senão estaremos fugindo do fim maior da educação básica, 

que é assegurar ao indivíduo a formação que o habilitará a participar como cidadão 

na vida em sociedade. Isso implica um ensino contextualizado, no qual o foco não 

pode ser o conhecimento químico, mas o preparo para o exercício consciente da 

cidadania (SANTOS; SCHNETZLER, 2003, p. 50). 

   

O Ensino de Química tem como objetivo estudar a matéria, suas características, 

propriedades e transformações para capacitar o aluno a compreender e interpretar o mundo em 

que vive através da leitura de fenômenos do seu cotidiano (POZO; CRESPO, 2009). Santos e 

Schnetzler (2003) adicionam ainda que não é suficiente ensinar conceitos químicos para uma 

formação cidadã, visto que a questão é muito mais abrangente, sendo assim, envolve uma 

educação que contempla valores morais por meio de reflexões sobre a organização social, 

política e econômica. O Ensino de Química para a formação cidadã compreende na 

abordagem de informações fundamentais que possibilite a participação do indivíduo em 

sociedade, com vistas à tomada de decisão. Isto é, o conhecimento químico embasa uma 

finalidade maior de participação e julgamento, estas caracterizam o cidadão. 

Por meio de reflexões que discutam a relevância da participação pública na gestão de 

mudanças científico-tecnológicas, espera-se que os estudantes percebam-se como cidadãos 

que apresentam interesses próprios à sua comunidade. As decisões que necessitam de 

aplicação do conhecimento científicos ou tecnológicos geram consequências que devem ser 

conhecidas e ponderadas pela sociedade. Deste modo, conferir aos cientistas e instituições 

governamentais a responsabilidade de decidir as prioridades de uma comunidade e determinar 

a gestão de seus problemas, é submeter-se a um sistema que entende a ciência como 

autônoma (BAZZO; LINSINGEN; PEREIRA, 2003). 

 

Os leigos, e especialmente aqueles que possuem um conhecimento familiar do 

entorno em que vivem, objeto de intervenção, vislumbram problemas, questões e 

soluções que os especialistas esquecem, desconhecem ou desconsideram como 

realidade local. Estudos sobre os juízos dos leigos com relação aos riscos 

tecnológicos revelam uma sensibilidade aos valores sociais e políticos que os 

modelos teóricos dos especialistas não reconhecem (BAZZO; LINSINGEN; 

PEREIRA, 2003, p. 135). 

 

Nessa perspectiva, é interessante provocar reflexões que desmistifiquem a imagem 

benemérita preponderante da C&T, bem como identificar se seus avanços e objetivos estão 
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articulados à prioridade social. De acordo com Santos e Mortimer (2001) deve-se ultrapassar 

o ensino conceitual e alcançar uma educação que se deleita em ações sociais responsáveis. 

Logo, discutir sobre C&T contemplando suas implicações sociais, ambientais, econômicas, 

culturais, política e ética, como também estruturar atividades de ações concretas, permite o 

desenvolvimento de atitudes e valores defendidos pela abordagem CTS. 

Tendo em vista que o uso de eletrônicos está inserido no cotidiano do alunado, a 

problemática de seu consumo torna-se mais próxima à realidade. Nesse sentido, trabalhar 

conteúdos científicos em uma perspectiva CTS, bem como desenvolver reflexões acerca do 

consumo e descarte dos EEE frente aos impactos socioambientais, pode promover uma 

reflexão crítica sobre esse tema.  

 

Vive-se num planeta cheio de limitações estruturais e ambientais ao 

desenvolvimento pretendido por grande parte das sociedades humanas 

contemporâneas. Identificar as bases do consumo responsável para que este seja 

adotado como um valor cultural da humanidade tornou-se uma busca de grande 

relevância (BRUM; HILLIG, 2010, p. 117). 

 

 Destaca-se ainda que o Brasil é o segundo maior produtor de Resíduos 

Eletroeletrônicos no continente americano, como também o consumo de bens tecnológicos 

tem sido influenciado pela obsolescência e pela mídia, as quais têm os jovens como público 

alvo de interesse (ABREU, 2014; BALDÉ et al, 2017; BRUM; HILLIG, 2010; MAGERA, 

2013). 

Em vista disso, esta pesquisa emprega a abordagem CTS para discutir sobre o 

consumo e descarte dos REE no estudo da química dos metais. Sendo assim, a questão foco 

do presente trabalho é “Como o tema Resíduos Eletroeletrônicos em uma abordagem CTS 

pode contribuir para o ensino da química dos metais?”. Assim, o capítulo a seguir 

apresenta um panorama acerca desses resíduos. 
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CAPÍTULO 2 – PANORAMA SOBRE OS RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS 

 O presente capítulo busca definir e caracterizar os Resíduos Eletroeletrônicos, bem 

como apresentar dados sobre produção de REE no mundo, consequências do descarte 

inadequado, influências sobre o consumo desses equipamentos e leis brasileiras que orientam 

sua gestão. 

2.1. Problemática dos Resíduos Eletroeletrônicos  

Os Equipamentos Eletroeletrônicos (EEE), denominados por vezes de eletrônicos, são 

produtos que funcionam através de corrente elétrica ou de campos eletromagnéticos, como 

também medem, geram ou transferem correntes e campos eletromagnéticos (BRASIL, 2013a; 

XAVIER, CARVALHO 2014). De acordo com a legislação brasileira, os EEE podem ser 

classificados em quatro categorias amplas conforme o Quadro 5. 

 

Quadro 5: Categorias dos Equipamentos eletroeletrônicos 

Linha Branca Linha Marrom Linha azul Linha verde 

- Refrigeradores 

- Congeladores 

- Condicionadores 

de ar 

- Fogões 

- Lavadoras de 

roupa e louça 

- Secadoras 

- Monitores e 

televisores de tubo, 

plasma, LCD e LED 

- Aparelhos de DVD e 

VHS 

- Equipamentos de 

áudio- Filmadoras 

- Batedeiras 

- Liquidificadores 

- Ferros elétricos 

- Furadeiras 

- Secadores de cabelo 

- Espremedores de frutas 

- Aspiradores de pó 

- Cafeteiras 

- Computadores 

- Desktop 

- Laptops 

-Acessórios de 

informática 

- Tablet 

- Telefones 

celulares 

Fonte: Brasil (2013a). 

 

Com os avanços científico-tecnológicos muitos EEE são produzidos, assim surge um 

novo desafio ambiental à sociedade moderna, gerir os resíduos desses artefatos. Estes 

apresentam como agravante características complexas em sua composição, o que dificulta sua 

gestão e destinação final (ABREU, 2014; XAVIER; CARVALHO, 2014; BARROS, 2012; 

MINAS GERAIS, 2009). A rápida evolução e a inovação das tecnologias contribuem para a 

redução do tempo de vida útil desses equipamentos. Destarte, mais resíduos são gerados de 

forma insustentável (FREITAS, 2016; SANTOS, 2017).  
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Os Resíduos dos Equipamentos Eletroeletrônicos (REE) são produtos ou partes dos 

EEE pós-consumo que dependem de correntes elétricas ou campo eletromagnético. São 

resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos que seriam gerados após tentativas de 

manutenção e reuso. Todavia, a obsolescência potencializa o descarte, visto que equipamentos 

descontinuados não são mais produzidos. Assim, por vezes reparos podem dispender maior 

custo frente à aquisição de produtos mais modernos, e consequentemente mais eficientes 

tecnicamente e energeticamente (ALADEOJEBI, 2013; XAVIER, 2014; GOMES, 2015).  

Para Miguez (2010) cerca de 75% dos REE antigos estão acumulados nas residências, 

já que os consumidores desconhecem formas de descartá-los e acreditam que estes aparelhos 

podem trazer algum rendimento. Saphores et al (2009) buscou identificar quanto lixo 

eletrônico é armazenado nas residências dos EUA. Os resultados apontaram que há cerca de 

747 milhões de itens armazenados nos domicílios do país. Sendo pelo menos 470 milhões de 

pequenos equipamentos como celulares, laptops, impressoras, câmeras, teclados; e 277 

milhões grandes itens como computadores, fax, equipamentos de som e micro-ondas.  

Tansel (2017) constatou que a quantidade de lixo eletrônico aumentou 

exponencialmente nas últimas décadas. Dentre as principais questões preocupantes, tem-se: o 

aumento da demanda de materiais para fabricação de produtos de alta tecnologia; o aumento 

na quantidade de resíduos; o desafio da reciclagem dos REE; e o transporte transfronteiriço 

global de lixo eletrônico. O autor indica que a grande demanda de matéria-prima e a 

reciclagem sem controle são agravantes no processo de gerenciamento desses resíduos. 

Ademais, os transportes transfronteiriços para áreas com baixos custos trabalhistas, geram 

problemas ambientais e riscos à saúde. 

São gerados cerca de 40 milhões de toneladas de REE no mundo, e se estima que 

haverá um aumento nas vendas de EEE (UNEP, 2009). De acordo com Miguez (2010) o 

continente que o volume de lixo eletroeletrônico cresce mais rapidamente é o Europeu. A taxa 

de crescimento desses resíduos cresce 8% ao ano. O Reino Unido exportou, somente em 

2003, 160.000 toneladas de lixo eletroeletrônico.  

Segundo Baldé et al (2017) o maior produtor de lixo eletrônico nas Américas são os 

Estados Unidos, com cerca de 6,3 milhões de toneladas. O segundo maior produtor desses 

resíduos é o Brasil, com 1,5 milhão de tonelada, e o terceiro é o México, com 1 milhão de 

tonelada. Somente cerca de 1,4 milhão de tonelada de lixo eletrônico dos EUA, 22%, são 

coletados, o paradeiro do restante dos resíduos é desconhecido. A China é o segundo maior 
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gerador de lixo eletrônico do mundo, com 2,3 milhões de toneladas geradas no mercado 

interno a cada ano (OLIVEIRA; BERNARDES; GERBASE, 2012). O Quadro 6 apresenta a 

geração de REE nos continentes em 2016. 

 

Quadro 6: Produção de REE nos continentes em 2016 

Continente 
Total de REE gerados 

(milhões de toneladas) 
Principais países poluidores 

Europeu 12,3 Alemanha, Grã-Bretanha e Rússia 

Asiático 11,9 China, Japão e Índia 

Americano 11,3 EUA, Brasil e México 

Africano 2,2 Egito, África do Sul e Argélia 

Oceania 0,7 Austrália e Nova Zelândia 

Fonte: Baldé et al (2017). 

 

A gestão e a destinação do lixo eletrônico demonstram diferenças significativas entre 

os países em desenvolvimento e os desenvolvidos. A deposição desses resíduos em aterros 

sanitários é uma das formas de gerenciamento mais usada. O grande risco provém do 

potencial de incompatibilidade dos materiais depositados nesses aterros, o que pode criar 

ambientes para formação de produtos mais perigosos, como também levar a mobilidade de 

metais ou compostos orgânicos (TANSEL, 2017). 

Posto isto, mesmo após desativados os aterros demandam atenção durante longos 

períodos de tempo. Tendo em vista que a variedade de materiais depositados, a presença de 

materiais de degradação lenta e a possibilidade de infiltração de materiais tóxicos nos lençóis 

freáticos, são considerados riscos potenciais de longo prazo. Nesse sentido, os crescentes 

requisitos regulatórios para o gerenciamento dos REE de modo economicamente viável e 

ambientalmente correto, provocaram movimentos transfronteiriços (TANSEL, 2017). 

Quando dispostos em aterros, os íons perigosos presentes nos REE se dissolvem, 

podem ser lixiviados, contaminar o solo e águas subterrâneas (OLIVEIRA; GOMES; 

AFONSO, 2010; ROBINSON, 2009; WOO; LEE; LIM, 2015).  Um exemplo é a cidade de 

Hong Kong que tem enfrentado escassez de água em virtude da acidificação do solo, 

proveniente do descarte ilegal do lixo eletrônico, bem como devido atividades como 

derretimento de chips de computadores (OLIVEIRA; BERNARDES; GERBASE, 2012; 

XAVIER; CARVALHO, 2014). 
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Diante da complexidade do tratamento dos REE, a importação desses resíduos a países 

pobres tornou-se uma prática dos países desenvolvidos para evitar dispêndio econômico. 

Segundo Perkins et al (2014) passa-se a imagem de “doação” ou “reciclagem”, todavia sabe-

se da peculiaridade necessária ao descarte dos REE. Frente a isso, há uma preocupação 

crescente com a destinação desses equipamentos em países em desenvolvimento, os quais 

carecem de infraestrutura para a gestão correta, o que resulta em consequências à saúde 

pública, impactos ambientais e problemas socioeconômicos (HERAT; PARIATAMBY, 

2012).  

 Grant et al (2013) e Saphores et al (2009) destacam que o lixo eletrônico tem sido 

processado informalmente em diversas regiões, contudo a reciclagem informal de alto volume 

tem sido percebida, principalmente, na China, Gana, Nigéria, Índia, Tailândia, Filipinas e 

Vietnã. A reciclagem dos EEE tornou-se um negócio lucrativo, já que produtos valiosos como 

ouro, cobre e prata estão presentes em sua constituição. Segundo Miguez (2010) é 

fundamental que os produtos eletrônicos exportados passem por testes que garantam sua 

funcionalidade, pois o descarte de equipamentos que precisam de reparos pode significar o 

descarte de substâncias perigosas.  

Perkins et al (2014) afirmam que principalmente no setor informal, durante a 

manipulação desses resíduos, ocorre a liberação de subprodutos perigosos, pois os processos 

industriais não são modernos, como também a proteção do trabalhador é inadequada. Dos 

grupos expostos, as crianças são particularmente vulneráveis a muitos dos componentes do 

lixo eletrônico. Para eles os EEE são comumente divididos em três categorias principais: 

grandes eletrodomésticos (geladeiras e lavadoras); Tecnologia de Informação (TI) e 

telecomunicações (computadores pessoais, monitores e laptops); e equipamentos de consumo 

(TVs, DVD, telefones móveis, leitores de mp3 e equipamento desportivo). 

A exposição ao lixo eletrônico é uma variável complexa e deve ser considerada como 

um todo. Segundo Grant et al (2013) tal exposição pode ser classificada em três formas: 

reciclagem informal, reciclagem formal e exposição ambiental. A primeira inclui a 

descaracterização de eletrônicos para recuperar elementos valiosos com técnicas primitivas. 

Esta atividade utiliza pouca ou nenhuma tecnologia para minimizar a exposição, como 

também há emissão de produtos químicos perigosos e faltam equipamentos de proteção. A 

queima a céu aberto de plásticos de lixo eletrônico para recuperar metais, pode ser 

considerada uma das formas mais perigosas do lixo eletrônico (WIDMER et al, 2005). 
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 A reciclagem formal é realizada em instalações que garantem a reciclagem de lixo 

eletrônico com segurança, protegendo os trabalhadores contra efeitos adversos à saúde. No 

entanto, esses centros são caros e raros em países menos desenvolvidos. Já a exposição 

ambiental, ocorre através do contato com o lixo eletrônico, materiais ou poluentes associados. 

A contaminação se estabelece por meio do solo, poeira, ar, água e fontes alimentares 

(GRANT et al, 2013). 

Com o objetivo de identificar as consequências da exposição aos REE, Grant et al 

(2013) realizaram um levantamento dos artigos publicados entre os anos 1965 e 2012 em 

cinco base de dados (PubMed, Embase, Web of Science, PsycNET e CINAHL). Por meio do 

estudo percebeu-se que trabalhadores e habitantes de cidades que realizam a reciclagem 

desses materiais, apresentaram efeitos diversos à saúde física, mental, neurológica e 

aprendizagem. Foram destacados problemas na função tireoidiana, pulmonar, DNA, partos 

prematuros, abortos espontâneos, distúrbios comportamentais, déficit de atenção, 

hiperatividade, problemas de conduta e câncer. Como também, foram apontadas possíveis 

relações entre a exposição aos REE e obesidade, diabetes, hipertensão e doenças 

cardiovasculares. Os componentes químicos analisados incluíram: difenil polibromado éteres, 

dibenzodioxinas policloradas e policlorados dibenzofuranos, hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos, bifenilos policlorados (incluindo policloretos do tipo dioxinabifenilos), 

perfluoroalquilas e elementos químicos como cromo, chumbo, manganês e níquel. 

Poucos países tem conseguido realizar um tratamento adequado aos REE. Todavia, 

destaca-se que a Suíça é pioneira na legislação da gestão de lixo eletrônico. Em 1998 o 

escritório Federal Suíço introduziu o gerenciamento desses resíduos. De 2004 a 2009, a 

quantidade de REE recuperado na Suíça teve um aumento de 45%, já que passaram de 77.800 

toneladas coletadas em 2004 para 112.700 toneladas em 2009. O que corresponde a um 

crescimento anual de aproximadamente 9% e uma taxa de coleta resultante de 

aproximadamente 15 kg por habitante em 2009, versus 11 kg por habitante em 2004 

(OLIVEIRA; BERNARDES; GERBASE, 2012).  

Na União Europeia, um terço dos REE são coletados e adequadamente tratados. Uma 

parte dos outros dois terços são destinados em aterros e locais de tratamento abaixo do 

padrão, dentro ou fora da União Europeia. Assim, em 2003 duas diretrizes foram 

estabelecidas. Uma relacionou-se à restrição do uso de certas substâncias perigosas em 

equipamentos elétricos e eletrônicos. A outra se direcionou a produção de equipamentos 
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elétricos e eletrônicos que facilitem a descaracterização, recuperação, reutilização e 

reciclagem (OLIVEIRA; BERNARDES; GERBASE, 2012). 

2.2. Breve Descrição dos REE no contexto Brasileiro e Potiguar 

A discussão sobre o descarte dos EEE no Brasil é recente e apresentada pela lei 12.305 

de 2 de agosto de 2010 que dispões sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a 

qual discorre acerca de princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes relativos ao 

gerenciamento de resíduos sólidos (BRASIL, 2012). De modo geral, a PNRS contempla 

questões como: ciclo de vida dos produtos, destinação ambientalmente adequada, gestão 

integrada, logística reversa, reciclagem, responsabilidade compartilhada e padrões 

sustentáveis de produção e consumo. Não obstante, a PNRS apresenta lacunas quanto a metas, 

fiscalização e medidas corretivas diante do descumprimento da lei, o que denota a 

necessidade de um acompanhamento govermental local para a gestão adequada dos REE.  

Devido à ausência de uma política estruturada e bem definida de coleta e reciclagem 

de resíduos sólidos no Brasil, torna-se difícil expressar os dados dos resíduos eletroeletrônicos 

(OLIVEIRA, BERNARDES, GERBASE, 2012). Como também, não existe legislação 

nacional específica e organizada que regule o tratamento de lixo eletrônico. Apenas o estado 

de São Paulo considerou a elaboração de uma legislação sobre os REE, a saber, Lei nº 13.956, 

de 6 de julho de 2009 que discorre sobre normas e procedimentos para a reciclagem, 

gerenciamento e destinação final de lixo tecnológico (SÃO PAULO, 2009). 

Como consequência de uma política de gerenciamento incipiente no Brasil, nem todos 

os produtores se responsabilizam pelo processamento de seus equipamentos tecnológicos. 

Ademais, existem poucas empresas especializadas em reciclagem de eletrônicos, estas se 

dividem em: 1) Empresas que coletam sucatas e realizam seleção, fragmentação e vendem o 

material separado para empresas de reciclagem; 2) Empresas que coletam sucata, realizam 

seleção e fragmentação, vendem parte do material para empresas de reciclagem e exportam 

placas de circuito impresso; e 3) Empresas de reciclagem internacionais com um escritório no 

Brasil que coletam lixo eletrônico e enviam para países estrangeiros como Bélgica e Canadá 

(OLIVEIRA, BERNARDES, GERBASE, 2012). 

A falta de informação sobre os resíduos sólidos inviabiliza análises sobre o descarte 

dos EEE, ciclo de vida, gerenciamento e reciclagem. Estima-se que são descartados por ano 

cerca de 500 mil toneladas de lixo eletrônico em locais inadequados no país (ROCHA et al, 

2012). Araújo et al (2012) destacam que há indícios casuais de um mercado de reutilização de 
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REE, todavia esses dados não são facilmente mensuráveis. Enfatizam ainda que no Brasil o 

uso em cascata é comum, no qual a doação ou revenda de equipamentos para pessoas de 

classes econômicas mais baixas resulta em maior tempo de vida do produto, contudo 

informações sólidas sobre o comércio ilegal de REE é praticamente nenhuma. 

Diante de poucas informações sobre os REE no Brasil, Araújo et al (2012) realizaram 

uma estimativa acerca da geração per capta desses resíduos para o ano de 2008. Para tanto, 

utilizaram o levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia estatística (IBGE) 

referente a porcentagem de domicílio que possuem EEE, bem como basearam-se em 

referências internacionais de avaliação de REE como o relatório de United Nations 

Environment Programme (UNEP). Os EEE considerados foram televisores, refrigeradores, 

freezers, máquinas de lavar, sistemas de áudio, computadores e telefones celulares. Os 

resultados estimaram que gera-se no Brasil cerca de 3,77 kg/per capita/ano dos referidos 

produtos. Destaca-se que 0,56 kg/per capita/ano são de resíduos de computadores e 0,73 

kg/per capita/ano para televisores. 

Não diferindo do cenário nacional, o estado do Rio Grande do Norte não possui uma 

política de tratamento de REE. Em Natal, capital do estado, as informações sobre o descarte 

desses resíduos são raras. Silva et al (2009) realizaram uma pesquisa na cidade a fim de 

investigar o conhecimento dos moradores a respeito da problemática dos REE e seu descarte 

em Natal. Dos cem entrevistados trinta e seis apontaram desconhecimento sobre a 

problemática e apenas onze pessoas admitiram conhecer pontos de coleta de REE na cidade. 

Além disso, 88% dos entrevistados declararam que sentem carência de informações sobre o 

descarte desses resíduos; 34% afirmaram guardar EEE em casa devido não saberem onde 

descartar e 29% disseram que destinavam junto ao lixo comum. 

Ainda buscando informações no contexto da cidade de Natal, Silva, Pimenta e Campos 

(2013) realizaram uma pesquisa sobre o gerenciamento de REE no comércio varejista e de 

assistências técnica. Vinte empresas concordaram em participar voluntariamente. No que se 

refere à divulgação de campanhas de conscientização ambiental junto ao cliente, apenas uma 

empresa afirmou implementar tal medida, outras 5 destacaram estar em processo de 

implementação. 90% da amostra considerou importante a reciclagem de resíduos eletrônicos 

armazenados e/ou recolhidos na empresa, todavia, apenas 40% possuíam medidas de 

reciclagem interna efetiva ou em manutenção. Os REE recebidos e/ou gerados pelas empresas 

em sua maioria, 40%, eram destinados a terceiros; 35% direcionavam a reciclagem; apenas 
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uma empresa contratou o serviço de incineração especializado. As demais empresas 

destinavam no lixo comum ou não recebiam os REE. Quanto a aplicação de normas no 

gerenciamento de resíduos eletrônicos, 70% das empresas não aplicavam nenhum tipo de 

regulamento, 20% estavam em processo de implementação e apenas 10% afirmaram utilizar 

algum regulamento no gerenciamento de seus resíduos eletrônicos.  

A necessidade de um controle de gestão e descarte de EEE é reforçada através da 

leitura dos cenários municipais, os quais são reflexos de uma política nacional pouco 

eficiente. Não há fiscalização governamental, até por que a lei é incipiente e não 

responsabiliza os atores envolvidos de modo evidente. Em outras palavras, a complexidade da 

gestão dos REE é atenuada e percebida em diversas conjunturas, todavia isenta-se os 

envolvidos por meio da omissão. Nesse desencadear de lacunas, o consumidor não obtém 

informações que subsidiem a exigência de posicionamentos às entidades, como também 

desconhece as consequências a que está exposto. 

2.3.  Aspectos Químicos dos Resíduos Eletroeletrônicos 

A discussão entorno dos REE provoca questionamentos que repercutem em sua 

composição. Uma vez que se faz necessário um descarte diferenciado, deseja-se saber quais 

os possíveis riscos ambientais e à saúde que estão atrelados as características químicas desses 

resíduos. Segundo a Norma Brasileira (NBR) 10.004/2004 da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT os resíduos sólidos são classificados quanto sua periculosidade 

conforme apresentado a seguir. 

Resíduos classe I – Perigosos 

Apresentam periculosidade à saúde pública ou ao meio ambiente; ou pelo menos uma 

das seguintes características: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou 

patogenicidade. 

Resíduos classe II – Não perigosos 

Não se enquadram na classificação de resíduos classe I e são divididos em inertes e 

não inertes.  

Resíduos classe II A – Não inertes 
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São aqueles que não se enquadram nas classificações de resíduos classe I ou de 

resíduos classe II B. Esses resíduos são passíveis de apresentarem propriedades como a 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. 

Resíduos classe II B – Inertes 

São resíduos sólidos que, quando amostrados de uma forma representativa e 

submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada, à temperatura ambiente não 

apresentarem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos 

padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor 

conforme a norma. 

De acordo com as normas brasileiras de classificação de resíduos sólidos, os REE são 

considerados resíduos perigosos. O Quadro 7 destaca alguns dos constituintes químicos 

presentes nos Equipamentos Eletroeletrônicos.  

 

Quadro 7: Principais componentes químicos dos EEE 

Substâncias Químicas Equipamentos Eletroeletrônicos 

 

Éteres difenílicos polibromados 

(PBDEs) 

Retardadores de chamas que são misturados em 

plásticos e componentes 

Clorofluorcarbonetos (CFCs) Refrigeradores, freezers e unidades de ar condicionado 

Hidrocarbonetos aromáticos 

polialogenados (PHAHs), Dibenzo-p-

dioxinas policicladas (PCDD), 

dibenzofuranos policlorados (PCDFs) 

 

Produto de combustão a baixa temperatura 

Hidrocarbonetos Aromáticos 

Policíclicos (PAHs) 
Produtos de combustão 

Policloreto Bifenílicos (PCB) Condensadores e transformadores 

Chumbo (Pb) 

Soldas de placas de circuito, TVs, celulares, 

computadores, baterias e revestimento interno de 

recipientes para ácidos 

Zinco (Zn) 
Tubos de raios catódicos e revestimentos de proteção de 

metais 

Mercúrio (Hg) 

Computadores portáteis, monitores LCD, TVs de 

plasma, TVs CRT coloridas, telefones celulares, 

termostatos, sensores e display de cristal líquido 

Níquel (Ni) Baterias, Celulares, Tvs e monitores 



 

50 

 

Cádmio (Cd) 

Tintas de impressora, toners, máquinas de fotocópias, 

celulares, placas de circuito impresso, baterias, tubos de 

raios catódicos, resistências de chip, estabilizador em 

PVC e revestimento anticorrosivo 

Lítio (Li) Baterias 

Arsênio (As) 
Computadores portáteis, monitores LCD, TVs de 

plasma, TVs CRT coloridas e telefones celulares 

Antimônio (Sb) Soldas de placas de circuito e Tubos de raios catódicos 

Cromo (Cr) (VI) Revestimentos anticorrosivos, fitas de dados e disquetes 

Dioxinas Queima de fios 

Estanho (Sn) Soldas de placas de circuito e monitores de LCD 

Gálio (Ga) semicondutores 

Prata (Ag) 
Fiação, switches e tintas usadas em placas de circuito 

impresso 

Cobre (Cu) 
Fiação, cabos, contatos elétricos e outros usos que 

exigem passagem de corrente elétrica 

Bismuto (Bi) Soldas de placas de circuito e monitores de LCD 

Ouro (Au) 

Circuito elétrico nos microprocessadores, peças 

susceptíveis a pequenas correntes e que necessitam de 

alta confiabilidade 

Fonte: Frazzoli (2010); Oliveira, Gomes e Afonso (2010); Perkins et al  (2014); Robinson (2009); Woo, Lee e 

Lim (2015). 

 

Por meio da leitura do Quadro 7 pode-se perceber que os EEE trazem em sua 

composição alguns metais pesados como mercúrio, cádmio, arsênio e chumbo. Baird (2011) e 

Girard (2013) destacam que os metais pesados tem tal denominação devido suas densidades 

serem mais elevadas quando comparadas aos outros metais. A problemática dos metais 

pesados advém de sua toxicidade à saúde humana, segundo Girard (2013); Oga, Camargo e 

Batistuzzo (2014), uma substância é dita tóxica quando provoca danos nocivos a um sistema 

biológico.  

Os metais por serem elementos, não podem ser divididos em formas mais simples ou 

menos tóxicas, como também não são biodegradáveis. Essa indestrutibilidade associada à 

bioacumulação (acumulação no organismo) contribui para a preocupação dos metais como 

agentes potencialmente tóxicos. O vasto uso dos metais influencia seus níveis de poluição 

ambiental nas águas, solos, alimentos e ar, o que pode alterá-los quimicamente e impactar sua 

toxicidade (GIRARD, 2013; KLASSEN; WATKINS III, 2012). 
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De acordo com a NBR 10.004 a toxicidade dos resíduos é definida como o potencial 

que o agente tóxico possui de provocar, em maior ou menor grau, um efeito adverso em 

consequência de sua interação com o organismo. O agente tóxico é qualquer substância ou 

mistura cuja inalação, ingestão ou absorção cutânea tenha sido cientificamente comprovada 

como tendo efeito adverso (tóxico, carcinogênico, mutagênico, teratogênico ou 

ecotoxicológico). Assim, a periculosidade de um resíduo provém das características 

biológicas, químicas, físicas ou infecto-contagiosas. Considera-se ainda, os riscos à saúde 

pública (quanto a mortalidade e incidência de doenças) e riscos ao meio ambiente, quando os 

resíduos são gerenciados de forma inadequada.  

Assim, considerando a legislação brasileira os REE são resíduos com características 

tóxicas, o que exige um tratamento adequado ambientalmente e o comprometimento de 

diversos atores sociais (governo, fabricantes, importadores, comerciantes e consumidores) 

para garantir sua destinação e gestão correta preservando o meio ambiente e a saúde.  

2.4. Logística Reversa 

A PNRS dispõe sobre a necessidade de implementação da responsabilidade 

compartilhada no ciclo de vidas dos REE, agrotóxicos, pilhas, baterias, pneus, óleos 

lubrificantes e lâmpadas. Para tanto, indica que os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes devem realizar e operacionalizar a logística reversa de forma independente do 

serviço público, mediante retorno dos produtos após o uso do consumidor. A lei sugere 

medidas como: implantar compra de produtos ou embalagens usadas; disponibilizar postos de 

entrega desses resíduos; e atuar em parcerias com cooperativas ou associações de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis. 

No que tange ao consumidor, a lei indica que deverão efetuar a devolução desses 

resíduos, após o uso, aos comerciantes ou distribuidores dos produtos e das embalagens. Já os 

comerciantes e distribuidores deverão repassá-los aos fabricantes ou importadores dos 

respectivos produtos. Cabe a estes últimos destinar os resíduos de modo ambientalmente 

adequado de acordo com o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) ou plano 

municipal de gestão integrada de resíduos sólidos (BRASIL, 2012). Os participantes do 

sistema de logística reversa, exceto o consumidor, devem manter atualizadas informações 

completas sobre a realização das ações de sua responsabilidade, bem como disponibilizá-las 

aos órgãos municipais e outras autoridades. Todavia, como discutido anteriormente apenas 

um estado brasileiro possui leis de gestão dos REE. 
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A logística reversa surge como uma alternativa à geração de resíduos domésticos e 

eletrônicos, já que pode diminuir o uso dos recursos não renováveis (MAGERA, 2013). De 

acordo com Miguez (2010) de forma simples, a logística direta parte desde a compra de 

matéria-prima, armazenamento, movimentação na empresa, até o transporte ao cliente. Já a 

logística reversa é o processo no qual os produtos saem dos diversos clientes e chegam às 

empresas receptoras. Magera (2013) acentua ainda que a logística direta tem uma rota 

definida e um preço uniforme no mercado; já a reversa não possui uma rota precisa e muitas 

vezes os produtos inteiros acabam nos aterros. Salienta que os custos desta última dependem 

do volume comercializado, rastreabilidade, tipo de material e distância.  

 Sendo assim, a logística reversa é um conjunto de ações que visam à coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, a fim de reaproveitá-los em seus ciclos 

produtivos, ou destiná-los de modo ambientalmente adequado. Tal procedimento possibilita 

uma otimização dos produtos e integra valor socioambiental. As etapas da logística reversa 

são: descarte, recebimento, triagem, reciclagem e disposição final. Cada uma dessas fases 

geralmente é desenvolvida em diferentes organizações (BRASIL, 2013a). 

 

A logística reversa é a área da logística empresarial que planeja, opera e controla o 

fluxo e as informações logísticas correspondentes, do retorno dos bens pós-venda e 

de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de 

distribuição reversos, agregando-lhes valor de diversas naturezas: econômico, 

ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, entre outros (LEITE, 2003, p. 

16).  

 

O estabelecimento do sistema de logística reversa fortalece o mercado da reciclagem 

no Brasil e gera benefícios econômicos, sociais e ambientais. O Quadro 8 apresenta algumas 

vantagens deste sistema. 

 

Quadro 8: Benefícios do Sistema de Logística Reversa 

Sociais Econômicos Ambientais 
 

- Geração de empregos 

formais 

- Fortalecimento das 

associações de catadores com 

geração de oportunidades de 

prestação de serviços ao 

sistema 

- Promoção de uma maior 

conscientização da população 

quanto às questões 

- Maior retorno ao mercado de 

matérias-primas advindas da 

reciclagem de REEE 

- Fortalecimento da indústria da 

reciclagem pelo consequente 

aumento da demanda 

- Desenvolvimento de 

conhecimento e tecnologias 

relacionada a reciclagem de 

REEE 

 

- Diminuição de casos de 

descarte incorreto de REEE 

- Melhoria da qualidade dos 

serviços de reciclagem e 

consequente menor nível de 

rejeitos nos aterros 

- Redução de gasto energético 

por conta de uso de reciclados 

(p.e.: o gasto de energia para 

reciclagem de alumínio é 95% 
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ambientais relacionadas aos 

equipamentos 

eletroeletrônicos 

- Minimização de problemas 

de saúde causados pelo 

manuseio incorreto de REEE 

menor do que para sua 

produção primária) 

Fonte: Brasil (2013a, p. 99). 

 

Tendo em vista os REE, promover a logística reversa significa menos produção e 

menos resíduos perigosos. O reuso também indica uma diminuição na extração de matéria-

prima, menor consumo de energia e menos poluição nas três fases do ciclo de vida, que de 

modo geral é a extração de matéria-prima, fabricação e descarte/reciclagem de produtos 

(MIGUEZ, 2010).  O ciclo de vida de um produto consiste em sua história desde a concepção, 

definição, produção, operação e obsolescência. Nesse sentido, a logística reversa busca fechar 

o ciclo, já que promove a reciclagem do último estágio (obsolescência), retornando o produto 

ao mercado de matérias-primas recicladas (BRASIL, 2013a). 

 O sistema de logística reversa para EEE apresenta algumas particularidades, como: a 

adesão do usuário depende da facilidade do descarte dos equipamentos; os diferentes produtos 

sugerem sistemas de descarte diferenciados; e a confiabilidade do sistema no tratamento de 

equipamentos como computadores, telefones e tablets deve ser garantida ao consumidor, ou 

este evitará o descarte. Também se faz relevante a transferência da titularidade a partir de 

termos de doação, que garantam a legalidade de seu transporte (BRASIL, 2013a). 

 

O grande desafio da logística reversa reside no custo associado à operacionalização 

do sistema em um país de extensão continental e com suas particulares 

complexidades logísticas. É sabido que qualquer sistema que seja estabelecido 

incorrerá em maiores dispêndios, ora tratados como custos quando apreciados sob a 

ótica puramente econômica, ora encarados com investimento necessário para um 

mundo sustentável. Um olhar mais atento e consciente a essa questão indica que o 

aparente aumento de custo não configura de fato um aumento, mas sim a 

antecipação de custos que incorreriam no futuro para remediar o impacto negativo 

ao meio-ambiente causado pelo descarte inadequado de resíduos (BRASIL, 2013a, 

p. 18). 

 

Diante do aumento da velocidade de descarte, a logística reversa tornou-se um desafio. 

Como também, a descartabilidade dos produtos têm provocado um desequilíbrio, posto que 

faltam canais estruturados de distribuição reversa, o que agrava o problema da disposição 

final dos REE. Para Leite (2003) essa problemática pode ser visível à sociedade por meio de 
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lixões, locais abandonados, córregos ou rios, contudo a contaminação não ocorre somente 

visualmente. 

Essa descartabilidade pode ser percebida na indústria de consumo dos EEE, porquanto 

há um padrão de competição estabelecido, no qual frequentemente são lançados novos 

produtos com diferentes designs, funcionalidades e tecnologias incrementadas. Tal prática 

encurta a vida útil média dos produtos (BRASIL, 2013a).  

2.5. Obsolescência 

A obsolescência programada consiste na vida curta de um produto, o qual 

intencionalmente foi projetado para funcionar por um período reduzido. Deste modo, a 

obsolescência tem a finalidade de levar o consumidor a adquirir produtos pelo desejo do novo, 

da marca e do significado social; não há uma necessidade de funcionalidade, nem se reflete 

sobre questões ambientais (GONÇALVES, 2011; MAGERA, 2013). 

 

O ciclo de vida desse tipo de equipamento está cada vez mais curto, dada à rápida 

evolução tecnológica das últimas décadas, o que acaba por acelerar o processo de 

obsolescência desses equipamentos. Com isso, o uso, o tratamento e a destinação 

dos Resíduos de Equipamento Eletroeletrônicos (REEE) tornam-se uma 

preocupação mundial. Metas de longo prazo, estabelecidas anteriormente para a 

gestão de resíduos domésticos, parecem não ser suficientes para a gestão de resíduos 

tecnológicos, em função do seu aumento em quantidade e variedade, bem como da 

pouca disseminação de técnicas de tratamento desses resíduos eficientes e de custo 

aceitável para a maioria dos países (XAVIER; CARVALHO, 2014, p. 5). 

 

 A obsolescência programada integrou um fenômeno industrial e mercadológico que 

surgiu na década de 1930, quando alguns países, principalmente os EUA, registraram um alto 

índice de desemprego, devido à depressão econômica de 1929. O conceito da obsolescência 

programada surgiu em 1932 pelo investigador imobiliário Bernard London, o qual acreditava 

que os produtos deveriam ter seu ciclo de vida interrompido, para que os consumidores 

retornassem às compras, gerando maior procura e consequentemente mais emprego. Contudo, 

somente nos anos 50 a ideia da obsolescência programada foi resgatada. O consumidor foi 

despertado através dos meios de comunicação, novos designs e novas funções nos produtos. 

Assim, o desejo de ter o novo, o moderno, o produto que a sociedade tem é conhecido como 

obsolescência percebida, esta se estabelece através da alteração do formato, cor ou recursos de 

um equipamento de modo que o modelo anterior torne-se obsoleto (ALADEOJEBI, 2013; 

GONÇALVES, 2011; MAGERA, 2013; SLADE, 2007). 
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De acordo com Aladeojebi (2013) há três tipos de obsolescências consideradas físicas: 

a que limita o design de vida funcional, na qual os fabricantes projetam os produtos para 

funcionarem em um período definido de tempo; design para reparo limitado, que possuem 

itens difíceis de reparar ou com altos preços, o que conduz o consumidor a substituí-los; e 

estética de design, que leva a uma satisfação abreviada até novos modelos surgirem. Para o 

autor a obsolescência técnica ou tecnológica é a denominação dada a obsolescência que 

contempla os produtos tecnológicos, nos quais alcançam o consumidor através do design de 

aprimoramento, com mais funções e com uma regularidade na elaboração de modelos novos. 

O consumo de bens de uma sociedade apresenta relação com seus valores. Godecke, 

Naime e Figueiredo (2012) afirmam que os resíduos sólidos produzidos pela população, não 

está relacionado somente ao nível de riqueza, mas os valores e hábitos de vida são fatores que 

determinam o grau de disposição ao consumo. Nesse contexto Gonçalves (2011) discorre, 

 

Mas podemos nos perguntar: por que é tão importante ter um padrão de vida como o 

dos países ricos? Será que nossa qualidade de vida está realmente associada às 

conquistas materiais? Se você pensar bem, nós é que somos consumidos pelo 

consumo. Somos atropelados desde o modo como os produtos são produzidos, 

divulgados, consumidos, descartados, sem mesmo nos darmos conta do seu custo 

social e ambiental (GONÇALVES, 2011, p. 9).  

 

A mídia é uma forte influenciadora ao consumo, a qual promove a ideia da 

necessidade de obtenção. Magera (2013) aponta que a publicidade é uma ferramenta usada 

para atrair novos consumidores e garantir os antigos sempre comprando, assim as campanhas 

possuem a finalidade de criar novas identidades para os produtos e consumidores. Todavia, 

não se abordada questões sobre a produção ou destinação do lixo, ou seja, o que for 

considerado descarte deve ser direcionado ao aterro. Gonçalves (2011) destaca: 

[...] é necessário que haja uma mudança nas campanhas publicitárias de muitos 

produtos, que privilegiam a ideia de um consumo privado, individualizado, e com 

isso nos levam a comprar sem levar em conta os impactos sociais e ambientais que a 

produção, o consumo e descarte daquele produto provocam na natureza, na 

sociedade e, mesmo na saúde dos consumidores (GONÇALVES, 2011, p. 11). 

 

Percebe-se que a geração de lixo eletrônico cresce com o desenvolvimento de 

inovações tecnológicas como celulares, tablets, computadores e televisores, visto que, os 

usuários desses equipamentos buscam frequentemente obter versões mais modernas. Nesse 

contexto, torna-se desejável instigar os alunos à reflexão do consumo consciente. Segundo 

Brum e Hillig (2010), 
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Os jovens e as crianças formam o grupo social mais vulnerável diante da influência 

da mídia, a pouca experiência e os estudos incompletos, facilitam o desmedido 

consumo de produtos, muitas vezes, completamente supérfluos. Com isso, faz-se 

necessário trabalhar algumas formas estratégicas de conscientização da juventude, 

para o desenvolvimento do senso crítico e a busca de um estilo de vida mais 

saudável para todo planeta (BRUM; HILLIG, 2010, p. 120).  

 

Nesse aspecto Gonçalves (2011) destaca que o consumo consciente é aquele que visa 

uma sociedade mais equilibrada, como menos desperdício, menos lixo, que economiza os 

recursos naturais e faz do consumo uma ação refletida, de incentivo ou protesto. A autora 

apresenta sete tipos existentes de consumo, os quais são apresentados no Quadro 9. 

 

Quadro 9: Apresentação e descrição dos tipos de consumo 

Tipo de Consumo Descrição 

Consumo alienado 

Tem a mídia e a publicidade como influência. Utiliza os produtos 

para promover a identidade ou situações que as pessoas gostariam de 

usufruir ou ser. 

Consumo 

compulsório 

Trata-se de um consumo que visa impelir as pessoas a satisfazerem 

suas necessidades por falta de opção ou dinheiro. Neste último caso, 

os consumidores buscam sempre o mais barato sem refletir sobre a 

qualidade ou marca do produto. 

Consumo para o 

bem viver 

Esse público não se deixa levar pela publicidade e tem recursos para 

escolher o que deseja comprar. Optam por produtos e serviços a fim 

de realizar seu bem viver, todavia não refletem sobre os impactos 

socioambientais do consumo. 

Consumo solidário 

É praticado visando não somente o bem estar pessoal, mas do bem 

viver coletivo. Trata-se de um consumo que prefere serviços e 

produtos da economia solidária ao invés de usufruir de produtos de 

empresas que exploram os trabalhadores e o meio ambiente. 

Consumo crítico 

Apresenta como lógica que cada ato de consumo promove um gesto 

de proporções planetárias. Consiste em escolher o que há de ser 

consumido pautando-se não somente no preço ou status social, mas 

também pelo processo produtivo e o comportamento das empresas 

sobre uma perspectiva ética, econômica e solidária. 

Consumo verde 

O consumidor busca uma melhor qualidade no preço, contudo 

prefere produtos que não agridam o meio ambiente nas etapas de 

produção, distribuição, consumo e descarte final. Vale salientar que 

diversos produtos podem ser verdes sem serem sustentáveis. 

Consumo 

sustentável 

Não se trata apenas de um consumo e sim de uma situação social 

geral. Envolvem ações coletivas, mudanças políticas, avanços 

tecnológicos, econômicos e instrucionais. Objetiva mudança de 

hábitos do consumo e da produção visando a sustentabilidade. 

 Fonte: Gonçalves (2011). 

  

 Ante o exposto, trabalhar o consumo na educação possibilita uma visão reflexiva sobre 

as diversas influências externas que contribuem para a adesão de produtos, como também 
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pode proporcionar uma discussão quanto aos valores socioeconômicos e as implicações 

ambientais decorrentes do consumo desenfreado. Para Bazzo (2018) a sociedade precisa ser 

questionada e remodelada, pois o consumo excessivo que é gerado pelas necessidades 

supérfluas custará ao meio ambiente à sociedade. Assim, é imprescindível iniciar um processo 

de conscientização sobre os valores necessários à sequência da vida, sabendo que este é o 

desenvolvimento que realmente interessa.  

Por conseguinte, diante de uma lei brasileira que está aquém do ideal para os REE e 

que repercute em informações incertas sobre a gestão e o descarte desses resíduos; necessita-

se de uma política pública que não se exima da função legislativa, no que se refere à 

elaboração de leis consistente e claras a respeito desses resíduos. Para tanto, é desejável que 

se considere a realidade dos estados e dos municípios quanto a aspectos ambientais, sociais, 

econômicos e empresariais. Mediante isto, será possível requerer o cumprimento de 

exigências, pré-estabelecidas e consentidas, através da fiscalização legítima realizada pelas 

entidades governamentais e pela sociedade.  

A omissão da problemática dos REE à população, leva ao alienamento dos direitos e 

deveres cabíveis aos cidadãos. Isto é, a responsabilidade das entidades em gerir os resíduos é 

passada à população, esta armazena os REE em suas residências ou descartam de modo 

incorreto devido desconhecerem a destinação adequada para esses resíduos; como também 

não sabem qual sua função nesse ciclo. As consequências ambientais e à saúde relacionadas 

aos REE são questões de interesse público e por isso precisam ser divulgadas. O cidadão bem 

instruído será capaz de questionar e exigir posicionamento dos setores responsáveis. 

Nesse cenário, introduzir na escola uma problemática global que é discutida a nível 

nacional e percebida a nível local, pode auxiliar na formação de cidadãos participativos. 

Através de uma educação que questiona a realidade, torna-se possível provocar inquietações 

para um olhar com novos significados. Assim, o conhecimento das ciências atrelado ao 

desenvolvimento de habilidades sociais pode subsidiar mudanças de postura, como defendido 

pela abordagem CTS. É essa perspectiva que esta pesquisa considera.  
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CAPÍTULO 3 - REVISÃO DA LITERATURA 

 Este capítulo apresenta um levantamento das publicações que articularam a 

problemática dos Resíduos Eletroeletrônicos à Educação Básica nas produções científicas 

entre os anos de 2008 e 2018. 

3.1. Resíduos Eletroeletrônicos na Literatura 

Com a finalidade de aproximação do tema em estudo, buscou-se realizar um 

levantamento dos trabalhos publicados na área de Ensino de Ciências (Química, Física e 

Biologia) no período de 2008 a 2018. Deste modo, foram utilizadas duas fontes de pesquisa, a 

saber: periódicos
2
 qualificados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) na área de Ensino de Ciências, nos idiomas português, espanhol e inglês; e 

base de dados
3 

da área de educação da agência supracitada.  

O levantamento ocorreu entre os meses de março e maio de 2018 e se configurou em 

três etapas:  

 Definição dos termos de busca e categorias a priori 

 Seleção dos periódicos e bases para estudo sistemático 

                                                 
2
 Programa de Publicações Digitais da Propg – (Unesp), Oxford Jounals – (Oxford University Press), Gale – 

Academic OneFile, Science – (AAAS), Web of Science, Wiley Online Library, Scientific Electronic Library 

Online – (SCIELO), Scopus, Britannica Academic Etition, Science Direct – (Elsevier), SpringerLink, 

Educational Resources Information Center – (ERIC), OECD ilibrary, Applied Social Sciences Index and 

Abstracts –(ASSIA), National Science Digital Library (NSDL), SPORTDiscus with Full text (EBSCO), 

Academic Search Premier –ASP (ESBSCO), Socindex with Full Text (EBSCO), Univates: Biblioteca digital, 

Sage journal online, Guaiaca- Repositório Institucionl da Universidade Federal de Pelotas, DOAB: directory of 

Open Access Books, Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal, Repositório Institucional da 

Universidade de Brasília (UnB), Sociological Abstracts (ProQuest), Biblioteca Digital de Teses e Dissertações : 

BDTD, Portal de Revistas da Universidade de São Paulo - SIBI, Repositório Institucional da Universidade 

Federal de Goiás (UFG),Repositório Institucional da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). 

3 
Chemistry Education. Research and Practice in Europe, Ciência & Educação, Cultural studies of Science 

education, Educación Química, Ensaio. Pesquisa em, Educação em Ciências, Enseñanza de la Ciencias, 

International Journal of Science education, Journal of Science Education and Technology, Research in Science 

Education, Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, Science & Education,Science  

Education, Acta Scientiae: revista de ensino de ciências e matemática, Amazônia- Revista de Educação em 

Ciências e Matemática, Arete Revista Amazônia de Ensino de Ciências, Contexto & Educação, dynamis, 

Investigações em Ensino de Ciências, REEC. revista electrónica de Enseñanza de las Ciencias, RENCIMA - 

Revista de Ensino de ciências E Matemática, Revista brasileira de Ensino de Ciências e Tecnologia, Revista 

brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, Revista de Educação, Ciências e Matemática, Revista 

electrônica de Investigacion en Educación en Ciencias, Revista Práxis, Revista Vidya, Abakós, Alambique, 

Ciência e Ensino, Ciencia, docência y tecnologia, Eccos Revista Científica, Ensino de Ciências e Tecnologia em 

revista, Experiências em Ensino de Ciências, Ensino e Pesquisa, Góndola, Enseñanza Y Aprendizaje de las 

Ciencias, Química Nova na Escola, Revista brasileira de Ensino de Química, Revista Ciências & Ideias, Revista 

tecnologias na educação, Science Education International, Actio: docência em Ciências, Educação em Foco, 

Revista Interdisciplinaridade, Madoquim: maestría en docencia de la química, Ensino, Educação e Ciências 

Humanas, Revista Vivências, Indagatio didactica.    



 

59 

 

 Seleção de artigos por meio de leitura flutuante 

A análise dos periódicos considerou o Qualis-Periódicos da CAPES de classificação 

A1, A2, B1 e B2 do quadriênio 2013-2016, os quais foram selecionados por meio do exame 

dos respectivos foco e escopo. Nas fontes fez-se o cruzamento dos termos: Lixo eletrônico, 

educação, Ensino de Ciências, resíduos eletroeletrônicos, e-lixo, Science education, 

education, e-waste e waste of electrical and electronic equipment.  

O objetivo deste estudo foi realizar um mapeamento sobre as produções existentes 

acerca do tema Resíduos Eletroeletrônicos no Ensino de Ciências da Educação Básica. A 

escolha dos trabalhos ocorreu mediante a leitura de título, palavras-chave e resumo. Deste 

modo, utilizando os elementos de análise de conteúdo de Bardin (2011), as categorias a priori 

selecionadas foram: 

 Objetivo do trabalho 

 Abordagem CTS 

 Terminologia utilizada 

Considerando os critérios adotados foram encontrados vinte e três (23) publicações. 

De certo modo esse resultado indica que o tema não tem sido muito abordado no Ensino 

Básico na última década. Além disso, alguns trabalhos não estavam disponíveis na rede 

mundial de computadores (essencialmente os trabalhos em inglês), sinalizando uma 

inacessibilidade a diversos professores. Tais publicações não foram analisadas.  

Categoria Objetivo do trabalho 

Por meio da análise das publicações foi possível perceber que doze trabalhos (52%) 

objetivaram a Educação Ambiental, já quatro produções (17%) visaram à Alfabetização 

Científica e tecnológica. Os demais trabalhos variaram entre a argumentação, pesquisas 

curriculares, arte com REE, Ensino por Experimentação, dentre outros que serão explanados 

adiante.  

Destinados ao nível fundamental de ensino, foram contabilizados doze trabalhos 

(52%). Destes, alguns estavam direcionados aos anos iniciais; Jager (2015) propõe a 

implementação de uma disciplina curricular sobre sustentabilidade ambiental para alunos das 

primeiras séries. Ercan e Bilen (2014) realizaram uma pesquisa para identificar a consciência 

dos estudantes sobre o meio ambiente e os processos de conservação ambiental. 
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Nessa perspectiva, alguns trabalhos buscaram promover a Educação Ambiental aos 

alunos dos anos iniciais do nível fundamental (ESPINOSA; ESPINOSA, 2012; RENGIFO; 

LOAIZA; CHICO, 2017). Fabri e Silveira (2012; 2013), objetivaram proporcionar uma 

Alfabetização Científica e Tecnológica por meio da abordagem CTS no Ensino de Ciências.  

Direcionados ao Ensino de Ciências nos anos finais do Ensino Fundamental, 

observou-se produções que reconhecem a relevância da Educação Ambiental para articular a 

problemática dos REE (CHELOTTI; PASQUALI; RORATO, 2015; MOROZESK; 

COELHO, 2016; SILVA; PAES; CORDEIRO, 2015; WIRZBICKI; BOFF; PINNO, 2015). 

Oliveira (2017) utilizou temas que envolvem a tecnologia a fim de associar os conteúdos de 

ciências à vivência dos alunos. Já Yotoko, Birk e Tureck (2017), realizaram uma análise do 

tema lixo eletrônico em livros didáticos de ciências do ensino fundamental. 

De acordo com o levantamento realizado, um trabalho (4%) investigou como a EA 

oferecida nas escolas do Distrito Federal, Brasília, tem contribuído à participação dos alunos e 

professores às questões ambientais e à problemática dos REE (FREITAS, 2016).  

Voltados ao Ensino Médio, foram contabilizados dez trabalhos (42%). Santos (2017) 

inseriu a temática do lixo eletrônico em aulas experimentais de física. Marques et al (2017) 

desenvolveram no Instituto Federal do Amazonas - Campus Itacoatiara (IFAM), uma proposta 

didática com a temática de lixo eletrônico, utilizando a arte como ferramenta pedagógica para 

a educação ambiental; e Kobs (2017) buscou identificar os possíveis efeitos provocados pelos 

dispositivos móveis, no que compete o aprendizado e convívio familiar dos adolescentes.  

Os trabalhos direcionados ao Ensino de Química abordaram os conceitos de 

oxirredução, pilhas, baterias, metais, metalúrgica, número de oxidação, agente redutor e 

oxidante (ABREU, 2014; CARDOSO; ABREU; STRIEDER, 2016, 2017; OLIVEIRA; 

GOMES; AFONSO, 2010). Zanotto (2015) buscou relacionar alguns mitos presentes no 

cotidiano dos alunos aos conteúdos de química. A pesquisa de Barreto, Hygino e Marcelino 

(2015), analisou se os temas lixo e lixo eletrônico estavam presentes nos livros didáticos de 

química que integraram o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) no ano de 2012. 

Estevão e Costa (2016) propõem a utilização de histórias em quadrinhos para abordar a 

problemática dos REE.  

Grande parte dos trabalhos desenvolvidos em sala de aula visaram à formação para a 

Educação Ambiental. Alguns autores indicam que a EA pode ultrapassar o contexto escolar e 

formar o estudante para uma atuação consciente, a fim de minimizar as consequências 
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ambientais negativas envolvidas no descarte dos REE (MOROZESK; COELHO, 2016; 

SILVA; PAES; CORDEIRO, 2015). Seguidamente, tem-se trabalhos voltados a alfabetização 

científico-tecnológica dos estudantes. Segundo Abreu (2014), Fabri e Silveira (2013), a 

alfabetização científica e tecnológica pode promover a autonomia do aluno, já que trata-se de 

uma abordagem conceitual crítica frente às questões da C&T em sua complexidade.  

De modo geral, considerando a análise das publicações, percebe-se que há uma maior 

discussão do tema lixo eletrônico no Ensino Fundamental, tendo como objetivo a Educação 

Ambiental. No que diz respeito ao Ensino Médio, nota-se ainda que tal tema é mais abordado 

no Ensino de Química, o que indica que mesmo diante de uma problemática de abrangência 

social, não há uma articulação, de valor significativo, nas disciplinas curriculares. 

De acordo com as orientações do PCN+ referente às competências gerais partilhadas 

pelas Ciências Naturais e Matemática, é relevante reconhecer a C&T como parte integrante da 

cultura humana. Assim, considera-se interessante discutir questões ambientais, sociais, éticas, 

políticas e culturais atreladas à sociedade contemporânea (BRASIL, 2002). Deste modo, nota-

se que a problemática que envolve os REE pode ser um tema relevante para articular a relação 

entre CTS frente à sociedade de consumo. O Gráfico 1 apresenta a quantidade de trabalhos 

publicados por ano na última década. 

Gráfico 1: Distribuição das Produções entre 2008 e 2018 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 De acordo com o Gráfico 1, observa-se que o número de produções vem crescendo na 

última década. Apresentando um máximo de sete trabalhos elaborados em 2017. Em 2010 

iniciaram-se as primeiras publicações que articulam os REE aos conteúdos do Ensino Básico, 

tal trabalho foi uma produção nacional de Oliveira, Gomes e Afonso (2010). Neste mesmo 

ano é instituida a lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, a qual discorre sobre a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos no Brasil. Essa lei contempla princípios, objetivos, instrumentos e 
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diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, dos quais os 

REE fazem parte (BRASIL, 2012). 

Pode-se inferir que a quantidade de trabalhos voltados à educação básica nessa temática, 

na década analisada, não apresenta um número expressivo de publicações. Em contrapartida, 

Rocha et al (2012) observou um aumento considerável de publicações na base de dados Web 

of Science, sobre o tema Lixo eletrônico, a qual apresentou cinquenta e quatro (54) 

publicações em 2002, e atingiu duzentos e cinquenta e seis (256) produções em 2011. As 

principais áreas de interesse foram: Engenharia, Química, Ciência da Computação, Ciência de 

Materiais, Ciência Ambiental e Ecologia. Tais evidências demonstram que estudos em outras 

áreas de pesquisa têm sido desenvolvidos.  

Categoria Abordagem CTS 

Essa categoria tem como objetivo identificar os trabalhos que assumiram a Abordagem 

CTS para discutir o tema REE. Os resultados indicaram que oito trabalhos (35%) 

contemplaram tal categoria. Sabendo que discutir sobre os REE implica, de modo geral, 

refletir sobre sua produção e/ou consumo e/ou gestão e/ou descarte, espera-se que, de algum 

modo, os trabalhos considerem a relevância social desse tema para articular questões 

políticas, econômicas, ambientais e éticas. Nessa perspectiva, a abordagem CTS apresenta um 

potencial de integração dos conceitos científicos à valores sociais necessários à formação 

cidadã.  

Segundo Silva, Paes e Cordeiro (2015) é necessário que os estudantes considerem-se 

personagens participantes dos problemas socioambientais. Assim, utilizar uma perspectiva 

CTS oportuniza uma formação mais crítica. De acordo com Cardoso, Abreu e Strieder (2017, 

2016) os estudantes conseguem perceber-se como responsáveis, em um contexto social, pela 

problemática do lixo eletrônico. Contudo, poucos compreendem seu papel individualmente, 

como também não reconhecem a influência do desenvolvimento tecnológico e econômico no 

consumo dos REE e na cultura de uma sociedade. 

A abordagem CTS possibilita promover uma compreensão sobre a presença da C&T 

no cotidiano, bem como, proporciona reconhecer as consequências socioambientais do 

desenvolvimento científico-tecnológico, o que oportuniza uma reflexão crítica para o 

exercício da cidadania (FABRI; SILVEIRA, 2013, 2012; MOROZESK; COELHO, 2016). 

Utilizar um enfoque CTS viabiliza discutir sobre os impactos positivos e negativos da C&T. 

Assim, permite uma reflexão sobre questões políticas, econômicas e sociais, para um 
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posicionamento racional e responsável, necessários à sociedade contemporânea (ABREU, 

2014; ZANOTTO, 2015).  

Para Santos (2008) o enfoque CTS pode levar à reflexão sobre os modelos e valores da 

C&T, questionando-os e opondo-se à tecnologia como conhecimento superior. Portanto, 

deve-se preparar o estudante a fim de desfazer a concepção ingênua da visão de Ciência e 

prepará-lo para participar das decisões democráticas sobre C&T.  

Categoria Terminologia utilizada 

 Tendo em vista que os trabalhos analisados apresentaram diversas terminologias para 

os REE, tornou-se interessante identificar as denominações e definições
4
 mais utilizadas. 

Visto que se tratam de pesquisas voltadas à educação básica, sabe-se que há adequações na 

transposição didática para diferentes níveis de ensino, contudo é interessante que esse tipo de 

resíduo seja caracterizado adequadamente para favorecer sua destinação correta.  

 Os Quadros 10 e 11 apresentam os principais termos utilizados para caracterizar os 

REE no Ensino Básico e demonstram a definição desses resíduos por nível de ensino.  

 

Quadro 10: Definição dos REE no Ensino Fundamental 

Termo Quantidade Definição Autores 

Lixo 

tecnológico 
2 

São resíduos provenientes de artefatos 

tecnológicos (eletrônicos, computadores, 

telefones celulares, cartuchos de 

impressoras, lâmpadas, pilhas e baterias). 

FABRI; SILVEIRA, 

2013, 2012. 

Resíduo 

Tecnológico 
1 

Resíduos de Equipamentos Elétricos e 

Eletrônicos (REEE). 

SILVA; PAES; 

CORDEIRO, 2015. 

 

Resíduo 

eletrônico ou 

eletroeletrônico 

2 
São resíduos eletroeletrônicos gerados pelo 

consumo humano. 

CHELOTTI; 

PASQUALI; 

RORATO, 2015. 

RENGIFO; LOAIZA; 

CHICO, 2017. 

Lixo eletrônico 

ou Resíduo 

eletrônico 

2 

Resíduos de produtos eletrônicos que, por 

algum motivo, não possuem mais 

utilidade, são denominados lixo eletrônico, 

sucata eletrônica ou ainda e-lixo. 

MOROZESK; 

COELHO, 2016. 

OLIVEIRA, 2017. 

Lixo eletrônico 1 

São resíduos resultantes da rápida 

obsolescência de equipamentos 

eletroeletrônicos. 

YOTOKO; BIRK; 

TURECK, 2017. 

Lixo eletrônico 2 
Resíduos de produtos elétricos ou 

eletrônicos (E-Waste). 

ERCAN; BILEN, 

2014. 

JAGER, 2015. 

Lixo eletrônico 2 Não apresentaram definição, nem citaram WIRZBICKI; BOFF; 

                                                 
4
 Oliveira (2016) considera definição como uma delimitação precisa que especifica um objeto, trata-se da 

formalização de um conceito. 
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exemplos desses equipamentos. PINNO, 2015. 

ESPINOSA; 

ESPINOSA, 2012. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quadro 11: Definição dos REE no Ensino Médio 

Termo Quantidade Definição Autores 

Lixo eletrônico 2 

 

São resíduos de equipamentos 

eletroeletrônicos (elétrico e/ou 

eletrônico) que não são mais usados.  

BARRETO; HYGINO; 

MARCELINO, 2015. 

CARDOSO; ABREU; 

STRIEDER, 2016. 

MARQUES et al, 2017. 

Lixo eletrônico e 

eletroeletrônico 
2 

Os REE ou lixo eletrônico, também 

denominado e-waste são termos 

utilizados para denominar os EEE que 

não são mais utilizados ou perderam seu 

valor. 

ABREU, 2014. 

OLIVEIRA; GOMES; 

AFONSO, 2010. 

Lixo eletrônico 1 

São considerados resíduos ou lixo 

eletrônico equipamentos como TVs, 

celulares, computadores, geladeiras, 

entre outros, os quais são gerados pela 

atividade humana e julgados sem valor 

e/ou utilidade. 

 

ESTEVÃO; COSTA, 

2016. 

 

Lixo eletrônico 5 

Não apresentaram definição clara para 

lixo eletrônico ou apontaram apenas 

exemplos como: televisores, celulares, 

computadores, monitores, baterias, 

carregadores e impressoras. 

CARDOSO; ABREU; 

STRIEDER, 2017. 

SANTOS, 2017. 

KOBS, 2017. 

ZANOTTO, 2015. 

Resíduo 

eletroeletrônico* 
1 

São resíduos sólidos de equipamentos 

eletroeletrônicos gerados pela sua rápida 

evolução. 
FREITAS, 2016. 

* A tese de Freitas (2016) considerou os 2 níveis de ensino 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nota-se então, que a denominação mais utilizada em ambos os níveis de ensino é Lixo 

Eletrônico. Contudo, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), de 

modo geral, denomina-se resíduos sólidos todo material, objeto, substância ou bem descartado 

resultado da atividade humana em sociedade, cuja destinação final procede-se nos estados 

sólido ou semissólido (BRASIL, 2012). O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, bem como 

alguns autores descrevem que os REE são produtos provenientes de equipamentos com 

características elétricas e/ou eletrônicas (BRASIL, 2013a; XAVIER; CARVALHO, 2014). 

 Outro aspecto a ser observado é que alguns trabalhos não apresentaram a definição dos 

REE, por vezes, utilizaram-se exemplos desses equipamentos sem esclarecer suas principais 

peculiaridades. Outros, apontaram somente as características eletrônicas desses produtos, o 
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que pode levar os estudantes, que também são consumidores, a confundir tais artefatos, como 

observado em alguns estudos (ABREU, 2014; MOROZESK; COELHO, 2016; ERCAN; 

BILEN, 2014; OLIVEIRA; GOMES; AFONSO, 2010).  

De modo geral, as definições apresentaram elementos coerentes. Todavia, algumas 

eram insuficientes em sua descrição. Embora se utilize uma denominação usual, como lixo 

eletrônico, torna-se desejável que a terminologia adequada, bem como as características 

elétricas e eletrônicas essenciais dos EEE sejam apresentadas aos estudantes. Tais indicações 

podem auxiliá-los na identificação dos REE independentemente de suas categorias (linha 

branca, linha marrom, linha azul e linha verde), como também, pode contribuir com a 

destinação correta desses resíduos. Destaca-se ainda, que a ausência de definições é maior nos 

trabalhos voltados ao Ensino Médio. 

 Utilizando ainda a análise de conteúdo de Bardin (2011), foram elencadas categorias a 

posteriori que se estruturaram após a leitura dos artigos. As categorias emergentes foram: 

 Natureza do trabalho 

 Problemática envolvida na produção, consumo e descarte 

 Possíveis alternativas à problemática 

Categoria Natureza do Trabalho 

Sabendo que se tratam de elaborações destinadas à educação básica, buscou-se 

identificar a natureza dos trabalhos selecionados. O Gráfico 2 indica os resultados da análise. 

Gráfico 2: Natureza dos Trabalhos sobre REE no Ensino Básico

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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De acordo com o Gráfico 2, a maior parte das pesquisas que contempla os REE no 

Ensino Básico, são propostas e relatos de experiências em sala de aula. Esses dados indicam 

que os trabalhos têm buscado orientar os estudantes no que tange a problemática desses 

resíduos. Das cinco categorias tem-se: Intervenção em sala de aula, com 13 produções 

(56%); pesquisa investigativa com 4 trabalhos (17%); estudos de caso, análise de livros 

didáticos e propostas de intervenção didática, apresentaram dois trabalhos cada (9%). 

O estudo de caso realizado por Freitas (2016) buscou identificar se a Educação 

Ambiental, oferecida pelo Governo do Distrito Federal, promove a participação de estudantes 

e professores de modo crítico frente à problemática dos REE. Os resultados apontaram a 

necessidade de abordar a EA no currículo da Educação Básica, como também se constatou 

que a destinação dos REE nas escolas analisadas era inadequada.  

Chelotti, Pasquali e Rorato (2015) apresentaram um estudo de caso sobre o Batalhão 

Ambiental Mirim, composto por sessenta alunos das turmas de 8º ano da Escola Estadual de 

Educação Básica Dom Antônio Reis (EEEBDAR) em Faxinal do Soturno, RS. A ideia do 

batalhão partiu do interesse dos estudantes pelo descarte dos REE. As atividades do grupo 

foram realizadas no contraturno, a saber: panfletagem, visitas às residências e comércios, 

coleta dos resíduos na cidade uma vez ao mês, separação dos REE e participação em eventos 

municipais. O material coletado foi segregado em uma sala cedida pela Secretaria do Meio 

Ambiente do município e depois entregue a uma empresa especializada.  

A problemática dos REE em livros didáticos interessou alguns autores. No ensino 

fundamental, foi analisada a presença do tema lixo e lixo eletrônico na segunda edição do 

livro Companhia das Ciências da editora Saraiva do ano de 2014 (YOTOKO; BIRK; 

TURECK, 2017). A pesquisa demonstrou que os livros dos 7° e 8° anos não continham 

conteúdos relacionados à temática. No livro do 6° ano identificou-se a problemática do lixo 

em dois capítulos, já no livro do 9° a problemática apareceu no capítulo de Introdução ao 

estudo da química. De modo geral, os conteúdos foram apresentados de forma superficial, 

fragmentados, com poucas indicações de recursos adicionais, sem contextualização e sem 

atividades de reflexão. 

No nível médio Barreto, Hygino e Marcelino (2015) analisaram algumas coleções de 

Química que integraram o PNLD 2012, são elas: Química na abordagem do cotidiano, editora 

Moderna; Química Meio ambiente cidadania tecnologia, editora FTD; Química da editora 

Scipione; Química Cidadã, editora Nova Geração; e Química Ser Protagonista da editora 
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Edições. Os critérios adotados para a análise foram: raízes do problema; impactos ambientais 

e alternativas ao tratamento dos resíduos. Os resultados demonstraram que o livro Química 

Meio ambiente cidadania tecnologia, não atendeu nenhum dos critérios. Os livros Química e 

Química Cidadã apresentaram os problemas ambientais junto aos conteúdos. Nos outros dois 

livros o tema foi tratado ao final dos capítulos. O Livro que mais contemplou os critérios 

estabelecidos pelos autores foi o Química Ser Protagonista. 

 Dois trabalhos indicaram propostas para o ensino. Estevão e Costa (2016) sugerem o 

uso de histórias em quadrinhos no Ensino de Química como estratégia para abordar os REE. 

Os autores acreditam que a linguagem das imagens e a leitura simples atreladas à relação 

CTS, pode levar a alfabetização científica necessária a formação dos estudantes. Rengifo, 

Loaiza e Chico (2017) propõem à utilização da Educação ambiental articulada a pedagogia 

crítica de Paulo Freire para tratar a problemática dos REE. Segundo os autores, a pedagogia 

crítica considera os valores sociais, culturais e reconhece o significado do que fazemos todos 

os dias. Tal articulação pode promover a formação para a solidariedade, consciência 

ambiental e possibilita a reflexão sobre o desenvolvimento sustentável.  

Alguns autores realizaram pesquisas de natureza investigativas, nas quais foram 

utilizados questionários como ferramenta de coleta de dados (CARDOSO; ABREU; 

STRIEDER, 2017; ERCAN; BILEN, 2014; JAGER, 2015; KOBS, 2017). Ercan e Bilen 

(2014) analisaram aspectos sobre a consciência ambiental de estudantes do Ensino 

Fundamental com relação aos REE. O grupo de cento e quarenta e dois estudantes que 

participaram da pesquisa integravam duas escolas estaduais e uma privada localizadas na 

Turquia. A pesquisa apontou que os estudantes possuem dificuldades em identificar os REE, 

seus constituintes e seu gerenciamento adequado. 

Cardoso, Abreu e Strieder (2017) realizaram um trabalho semelhante, contudo se 

voltaram ao Ensino Médio de uma escola pública federal em Brasília–DF. A pesquisa buscou 

delinear a percepção de cento e vinte estudantes sobre o lixo eletrônico e o desenvolvimento 

tecnológico. Os resultados apontaram que a maioria dos alunos reconhecem algumas das 

implicações positivas e negativas da C&T, mas não sabem identificar as causas, como 

também se reconhecem socialmente responsáveis pelo problema do lixo.  

Ambas as pesquisas indicaram que os estudantes não conseguiram identificar, de 

forma satisfatória, os constituintes dos EEE. Deste modo, nota-se que mesmo em níveis de 

escolaridade diferentes, há um desconhecimento sobre a composição química dos EEE, o que 
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de algum modo corroborou com as respostas sobre o descarte desses produtos, nas quais 

alguns estudantes desconheciam tal problemática. 

Jager (2015) realizou uma pesquisa com professores e especialistas da África do Sul, a 

fim de compreender suas opiniões quanto a implementação de uma disciplina ambiental no 

currículo dos alunos de escolas primárias. A ideia da disciplina baseou-se em programas 

internacionais que obtiveram sucesso em escolas primárias. Grande parte dos participantes 

defenderam a relevância da disciplina de sustentabilidade ambiental na formação dos alunos, 

contudo apontaram a necessidade de se realizar uma adequação aos diferentes níveis de 

ensino, bem como para áreas rurais, onde os estudantes não vivenciam a interação com os 

dispositivos eletrônicos. Temas como gestão de lixo, reciclagem, desenvolvimento de 

consciência abiental e valores foram defendidos pela maioria dos participantes.  

Kobs (2017) buscou determinar os efeitos dos dispositivos móveis no convívio 

familiar e no aprendizado dos adolescentes. A pesquisa foi desenvolvida em um colégio 

público e outro privado em Curitiba-PR. Ao todo participaram cento e sessenta e um 

estudantes, cinquenta pais e vinte professores. Alguns dos aspectos positivos indicados pelos 

respondentes relacionados ao uso do celular foram: pesquisas, lazer, comunicação, acesso à 

informação e educação. Com relação aos pontos negativos tem-se: sedentarismo, riscos à 

postura, à visão, à audição e ao sono, além dos danos relacionados ao descarte incorreto.  

A maioria dos trabalhos apresentaram intervenções em sala de aula (56%). Sendo 

assim, foram subdivididos em: envolvimento com a comunidade local; utilização de 

questionários investigativos como recurso estruturante de atividades; e uso de 

experimentação no ensino. 

 Contemplando o Envolvimento com a comunidade e local, Marques et al (2017); e 

Espinosa e Espinosa (2012), utilizaram a arte como estratégia pedagógica à educação 

ambiental, no Ensino Médio do Instituto Federal do Amazonas Campus Itacoatiara (IFAM) e 

no ensino fundamental em uma escola na Colômbia, respectivamente. Atividades como 

palestras, campanhas de esclarecimento junto à comunidade, elaboração de materiais com 

REE e exposição desses materiais, foram algumas das ações realizadas.  

Silva, Paes e Cordeiro (2015) utilizaram o tema para articular conteúdos curriculares 

às atividades de conscientização e coleta de REE. Foram distribuídos aos alunos e pais 

panfletos informativos sobre a problemática do descarte dos REE, como também durante seis 
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meses a escola Mafrense em Santa Catarina, tornou-se um ponto de coleta. Tal atividade foi 

apresentada a comunidade em uma feira de ciências.  

Wirzbicki, Boff e Pinno (2015) elaboraram atividades com estudantes do Ensino 

Fundamental, estes mapearam as condições ambientais no entorno da escola, registraram a 

poluição ambiental por meio de fotos e realizaram a exposição dos materiais coletados. Os 

resultados foram divulgados em um encontro promovido pela secretaria municipal de meio 

ambiente em Ijuí-RS. De modo geral, os trabalhos dessa subcategoria demonstram uma 

preocupação em levar informação à comunidade e expandir o conhecimento além da escola. 

Os trabalhos que utilizaram questionários investigativos como recurso estruturante de 

atividades visaram identificar previamente as percepções dos estudantes do Ensino 

Fundamental, quanto aos REE. Assim, de posse dos resultados, as atividades eram 

sistematizadas considerando as dificuldades apresentadas pelos estudantes (FABRI; 

SILVEIRA, 2012; 2013; MOROZESK; COELHO, 2016).  

Outros autores utilizaram questionários prévios para identificar temas de interesse dos 

estudantes a fim de contextualizá-los ao aprendizado científico. Oliveira, (2017) abordou no 

9º ano do ensino fundamental os temas: Biotecnologia, Lixo eletrônico, Viajando no espaço e 

Radioatividade. Zanotto (2015) utilizou os saberes populares apresentados pelos estudantes 

para desenvolver aulas de química na 3ª série do Ensino Médio. Nessa perspectiva, as 

estratégias utilizadas nas pesquisas supracitadas corroboram com Pozo e Crespo (2009) os 

quais afirmam que conhecer as dificuldades dos alunos e a origem de suas concepções, pode 

propiciar melhoria no processo de ensino-aprendizagem. 

Por fim, alguns trabalhos fizeram uso de experimentação no ensino. Santos (2017) 

utilizou resíduos eletrônicos como matéria-prima para aulas experimentais de Física, nas 

quais abordou conteúdos de cargas elétricas, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Durante as 

atividades os estudantes elaboraram equipamentos tecnológicos com as sucatas recolhidas.  

Oliveira, Gomes e Afonso (2010) realizaram oficinas sobre os REE em feiras de 

ciências e semanas culturais de escolas privadas e públicas do Rio de Janeiro. Foram 

realizadas palestras, discussões, questionários e aulas experimentais, as quais visaram separar, 

classificar e quantificar os materiais dos EEE, bem como discutir sobre suas características 

químicas.  

Abreu (2014) utilizou o tema REE no Ensino de Química para auxiliar os alunos de 

uma escola no Distrito Federal no desenvolvimento da argumentação. Foram realizados 
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debates, experimento para demonstrar o fenômeno da oxirredução, pesquisas, leituras e 

discussões. Como atividade final, foi elaborado um estudo de caso, no qual os estudantes 

deveriam defender seu ponto de vista utilizando a argumentação. Também em Brasília, 

Cardoso, Abreu e Strieder (2016), fizeram uso da experimentação, debates, confecção de 

folders, histórias em quadrinhos e estudos sobre alguns metais presentes nos EEE. O conjunto 

de atividades objetivou discutir aspectos sobre a racionalidade científica, o desenvolvimento 

tecnológico e a participação social. 

O uso de experimentação no Ensino de Ciências é apontado como um recurso em 

potencial para despertar interesse dos alunos e motivá-los de modo interativo (GIORDAN, 

1999). A experimentação pode promover a integração entre a prática e a teoria, e levar os 

alunos a vivenciarem as limitações e desafios do fazer Ciência (ROSITO, 2008). Os 

questionamentos, a experimentação em grupo, as ponderações, as diferentes formas de pensar, 

a leitura de erros e a postura reflexiva, possuem um papel significativo no aprendizado 

(FRANCISCO JÚNIOR; FERREIRA; HARTWIG, 2008; GUIMARÃES, 2009).  

Categoria Problemática Envolvida na Produção, Consumo e Descarte 

Tendo em vista a problemática da produção, consumo e descarte que envolve os REE, 

buscou-se reconhecer quais dessas questões foram evidenciadas nos trabalhos selecionados, 

bem como se os autores apontam causas, consequências e leis regulamentadoras. Assim, é 

possível indicar quais as maiores preocupações encontradas nas produções.  

Os trabalhos que contemplavam o descarte apontaram que a disposição incorreta dos 

REE, principalmente em lixões, pode levar os metais pesados presentes nos EEE a infiltrar-se 

no solo e contaminar águas subterrâneas, plantações, animais, alimentos e causar danos à 

saúde (OLIVEIRA, 2017).  Zanotto (2015) apresentou alguns metais pesados presentes nos 

celulares, pilhas e baterias como: chumbo, cobre, manganês, cloro, zinco, lítio, cádmio, 

bromo. Abordou consequências à saúde causadas pela exposição ao chumbo, mercúrio e 

cádmio, tais como: problemas no sistema nervoso, sangue, rins e pulmões. O autor percebeu 

por meio dos registros dos estudantes, que estes se preocupavam com o descarte de celulares, 

apontaram ainda que a maioria das cidades não dispõe de Ecopontos e as empresas deveriam 

realizar esse recolhimento.  

Santos (2017) orientou atividades de pesquisa sobre os impactos ambientais causados 

pelo descarte dos REE. Freitas (2016) em sua pesquisa observou que a destinação final dos 
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equipamentos de informática das escolas públicas do Distrito Federal tem sido inadequada e 

por vezes os equipamentos são amontoados em salas.  

A ação apresentada por Espinosa e Espinosa (2012) buscou levar informações à 

comunidade no que tange a problemática do descarte de REE, por isso promoveu palestras e 

elaborou materiais com sucatas de EEE. Marques et al (2017) realizaram um conjunto de 

ações com estudantes a fim de tratar a problemática do descarte dos REE, bem como 

reaproveitou o lixo eletrônico para a elaboração de arte como alternativa à problemática. 

Alguns trabalhos objetivaram realizar a coleta dos REE na comunidade local, 

alertando a problemática do descarte incorreto. Silva, Paes e Cordeiro (2015) utilizaram 

panfletos para informar sobre a presença de metais pesados nos EEE; bem como apontaram 

que tais elementos químicos causam danos ao meio ambiente e à saúde humana. Foram 

coletados oitenta e sete equipamentos eletrônicos no período de seis meses. Já Chelotti, 

Pasquali e Rorato, (2015), em sua atividade de coleta na escola recolheram duas toneladas de 

REE em 2013 e três toneladas em 2014. 

Fabri e Silveira (2013, 2012) discutiram sobre o descarte e a influência da mídia no 

consumo. Kobs (2017) questionou professores, pais e estudantes de uma escola sobre a 

destinação e a motivação para o consumo de equipamentos. Assim, acredita-se que tais 

pesquisas se voltaram para questões que envolvem o consumo e descarte dos EEE. Ercan e 

Bilen (2014) buscaram em sua pesquisa identificar a frequência no consumo de EEE pelos 

estudantes, a destinação desses resíduos e o conhecimento do processo de gestão dos REE.  

Rengifo, Loaiza e Chico (2017), e Jager (2015) abordaram a relevância da reciclagem 

e da gestão adequada dos REE. Defendem ainda que a educação ambiental precisa ser 

contemplada desde os anos iniciais. Wirzbicki, Boff e Pinno (2015) detiveram suas discussões 

sobre o descarte e a produção dos resíduos objetivando a Educação Ambiental. 

Oliveira, Gomes e Afonso (2010), e Abreu (2014) em suas atividades contemplaram a 

produção, o consumo e o descarte dos EEE. Apresentaram dados sobre a problemática a nível 

mundial e nacional, apontaram a necessidade de um consumo consciente e as vantagens da 

reciclagem. Abordaram os principais componentes presentes nesses equipamentos e os danos 

à saúde envolvidos na contaminação por metais pesados. Abreu (2014) discutiu também sobre 

as consequências da importação do e-lixo para os países em desenvolvimento e destacou a 

obsolescência programada como influenciadora ao consumo. Oliveira, Gomes e Afonso 

(2010) relacionaram questões ambientais às problemáticas, como: efeito estufa, aquecimento 
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global, diminuição da camada de ozônio, derretimento das calotas polares, alterações 

climáticas, extinção de espécies animais e vegetais.  

Ainda sobre produção, consumo e descarte, Moresk e Coelho (2016) enfatizaram 

também a problemática da contaminação de modo direto, a partir da manipulação errada 

desses produtos. Estas autoras identificaram que embora grande parte dos estudantes saiba 

definir parcialmente os REE, não conseguem identificá-los de modo adequado; assim como 

não reconhecem quais as consequências do descarte incorreto desses resíduos.  

Cardoso, Abreu e Strieder (2016, 2017) contemplaram a contaminação do solo e da 

água por metais pesados, como também enfatizaram o risco da combustão dos EEE, visto que 

poluem o ar e se acumula no organismo. Apontaram a problemática enfrentada pelos 

catadores que dependem desses materiais para sobreviver e se submetem ao contato direto.  

Estevão e Costa (2016) propõem articular a temática às histórias em quadrinho. Nesse 

sentido, indicam a necessidade de discutir a produção dos EEE, no que tange o uso de energia 

e matéria-prima; a obsolescência planejada como influenciadores do consumo; e os riscos ao 

meio ambiente e à saúde atrelados ao descarte incorreto. 

Quanto a análise dos livros didáticos, alguns autores demonstraram a necessidade de 

trabalhar a temática na Educação Básica. Contudo, não foi percebida uma articulação 

satisfatória sobre produção, consumo e descarte dos EEE na maioria dos livros analisados, 

principalmente os do ensino fundamental. Nos livros do ensino médio, observou-se menor 

número de considerações dos autores sobre as consequências ambientais dos REE. Por fim, 

ações como redução do consumo e a política dos 3Rs são apontadas como alternativas ao 

tratamento e disposição dos resíduos eletroeletrônicos (BARRETO; HYGINO; 

MARCELINO, 2015; YOTOKO; BIRK; TURECK,2017).  

 Nota-se então, que a maioria dos trabalhos contemplou a problemática dos EEE no que 

se refere ao descarte. Acredita-se principalmente que tal preocupação advém da realidade da 

sociedade de consumo, a qual não se atenta aos problemas ambientais, mas consomem EEE 

sem uma necessidade real (MAGERA, 2013). Segundo Santos (2017) o desenvolvimento dos 

aparelhos tecnológicos ocorre em uma velocidade superior ao tempo de utilização, o que 

produz cada vez mais lixo eletrônico. Nesse sentido, a obsolescência e a influência da mídia 

vêm ganhando espaço nas discussões sobre o consumo dos EEE.  

 De forma geral, pouco se discutiu sobre as composições químicas dos 

eletroeletrônicos. Como também, não foram muitos os trabalhos que apresentaram relação 
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entre os componentes, os danos específicos à saúde humana e seu potencial de toxicidade; 

principalmente no que se referente à problemática do contato direto, pelo desmanche ou 

gestão irregular. Vale salientar que não foram percebidos nos trabalhos explicações sobre o 

conceito
5
 de metais pesados, estes foram apenas mencionados.  

Categoria possíveis alternativas à Problemática 

 Considerando a necessidade de um consumo consciente diante do crescente avanço 

tecnológico e da problemática que envolve os REE, tornou-se interessante saber se os 

trabalhos selecionados indicaram alguma alternativa à questão, seja a nível individual, social, 

político ou voltadas às indústrias.   

Alguns trabalhos apontaram a reciclagem como uma alternativa mitigadora, contudo 

consideraram que preservar seria a melhor opção. Para tanto, defendem que se deve repensar 

os valores sociais, a fim de alcançar a sustentabilidade. Sendo assim, a educação tem um 

papel relevante no processo de conscientização (BARRETO; HYGINO; MARCELINO, 2015 

CARDOSO; ABREU; STRIEDER, 2017; MOROZESK; COELHO, 2016).  

Outros autores discorreram que a problemática dos REE é social e deve ser 

compartilhada. Nesse sentido, defenderam a relevância de mudanças nos hábitos de consumo, 

bem como reutilizar e reciclar esses equipamentos. Apontaram ainda, que a EA tem uma 

função importante na promoção de cidadãos conscientes que desenvolvem atitudes 

sustentáveis (ABREU, 2014; MARQUES et al, 2017; WIRZBICKI; BOFF; PINNO, 2015 

YOTOKO; BIRK; TURECK, 2017). Além das ações supracitadas Oliveira, Gomes e Afonso 

(2010) consideram a relevância da logística reversa nesse processo, como também expõem a 

responsabilidade do setor produtivo quanto à produção de materiais menos tóxicos, mais 

fáceis de serem separados e com maior durabilidade.  

Abreu (2014) contemplou ainda discussões sobre os 10 mandamentos para redução 

dos REE (pesquise, prolongue, doe, recicle substitua, informe-se, opte pelo original, pague, 

economize energia e mobilize). Marques et al (2017) apresentaram também a logística reversa 

como uma das alternativas a problemática dos REE. Assim, destacam a relevância de reinserir 

os REE no ciclo produtivo. 

Jager (2015), Ercan e Bilen (2014) defendem que a formação cidadã é a melhor opção 

à problemática. Assim, acreditam que é necessário desenvolver, desde a educação 

                                                 
5
 Entende-se por conceito o conjunto de objetos com características comuns (ZABALA, 1998). 
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fundamental, valores e atitudes que possibilitem um consumo consciente. Espinosa e 

Espinosa (2012) acreditam que a conscientização sobre a importância da reciclagem é uma 

alternativa que pode ser trabalhada desde o ensino fundamental. 

Estevão e Costa (2016), como também Cardoso, Abreu e Strieder, (2016) apontam a 

necessidade de mudança no consumo e apresentam a lei brasileira que destaca a 

responsabilidade compartilhada. Oliveira (2017) e Santos (2017) fomentaram a relevância da 

reciclagem desses artefatos. O Consumo foi citado como uma das principais causas que 

promove o aumento dos REE, e por isso, trabalhar o consumo consciente em sala de aula é 

importante (FABRI; SILVEIRA 2013, 2012). 

Alguns trabalhos apontaram somente a destinação correta dos REE, não sendo 

percebidas discussões que refletissem mais alternativas frente à problemática em questão 

(CHELOTTI; PASQUALI; RORATO, 2015; SILVA; PAES; CORDEIRO, 2015). Outros 

apresentam natureza que não se aplica ao critério adotado (CARDOSO; ABREU; 

STRIEDER, 2017; FREITAS 2016; KOBS, 2017; RENGIFO; LOAIZA; CHICO, 2017). 

 Pode-se perceber que a discussão sobre a educação voltada ao consumo consciente 

vem ganhando força, sendo esta a alternativa mais contemplada nos trabalhos. Segundo 

Gonçalves (2011) a educação pode promover uma reflexão sobre o modo de consumo que a 

sociedade está vivenciando. A reciclagem foi uma das alternativas que se teve destaque nos 

trabalhos, para Magera (2013) essa atividade é um importante avanço, já que pode levar ao 

desenvolvimento mais sustentável e a valoração de cooperativas de reciclagem.  

 De acordo com a PNRS o artigo 9 da lei nº 12.305 de 2010, quanto a gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos, a ordem de prioridade a ser considerada é: não geração, 

redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos (BRASIL, 2012). É importante destacar que a lei 

demonstra uma tentativa de aproveitar ao máximo os resíduos sólidos antes da disposição 

final, visto que muitos podem ser reintegrados ao ciclo produtivo. Assim, torna-se relevante 

que tal discussão seja realizada no contexto dos REE e não somente o descarte seja utilizado 

como alternativa ao tema, o que corrobora com as reflexões realizadas por alguns trabalhos.  

 Considerando a discussão realizada, destaca-se que a abordagem CTS pode favorecer 

a discussão sobre aspectos socioambientais referentes ao consumo e descarte dos REE diante 

do desenvolvimento científico-tecnológico. Sendo assim, é possível contemplar conceitos 

científicos e promover Educação Ambiental. 
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CAPÍTULO 4 - OBJETIVOS E PERCURSO METODOLÓGICO  

Este capítulo apresenta o referencial metodológico utilizado na presente pesquisa. 

Assim, são descritos os objetivos, a natureza do trabalho, a metodologia para coleta de 

informações e a técnica empregada para a análise dos dados coletados. 

4.1. Objetivos 

4.1.1. Objetivo geral 

Analisar como o tema Resíduos Eletroeletrônicos em uma abordagem CTS pode 

contribuir para o ensino da química dos metais no Ensino Médio. 

4.1.2. Objetivos específicos 

 Mapear os pontos de coleta (Ecopontos) dos Resíduos Eletroeletrônicos na Cidade de 

Natal; 

 Identificar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre os Resíduos 

Eletroeletrônicos; 

 Elaborar, aplicar e avaliar uma Sequência Didática utilizando a temática dos REE em 

uma escola pública de Natal/RN; 

 Realizar um levantamento das produções existentes acerca do tema Resíduos 

Eletroeletrônicos no Ensino de Ciências da Educação Básica. 

4.2.  Referencial metodológico da pesquisa 

A fim de alcançar os objetivos propostos, esta pesquisa possui natureza qualitativa, 

porquanto considera o ambiente natural como uma fonte de dados direta da investigação. 

Nesse sentido, o pesquisador frequenta o local de estudo devido acreditar na influência do 

contexto, como também, os dados são coletados através de imagens ou palavras (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994). 

 

Os resultados escritos da investigação contêm citações feitas com base nos dados 

para ilustrar e substanciar a apresentação. Os dados incluem transcrição de 

entrevistas, notas de campo, fotografias, vídeos, documentos pessoais, memorandos 

e outros registros oficiais. Na sua busca de conhecimento, os investigadores 

qualitativos não reduzem as muitas páginas contendo narrativas e outros dados a 

símbolos numéricos. Tentam analisar os dados em toda a sua riqueza, respeitando, 

tanto quanto o possível, a forma em que estes foram registrados ou transcritos 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 48).  
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 Partindo de uma ideia mais ampla que ao decorrer da investigação vai se afunilando e 

aclarando, o estudo qualitativo é subjetivo. O conhecimento do pesquisador sobre o objeto de 

estudo é parcial, por isso ele estuda a perspectiva das pessoas envolvidas e considera os 

pontos mais relevantes. Para tanto, realiza a coleta de diversos tipos de dados, a fim de 

compreender melhor a dinâmica do fenômeno. O estudo pode ocorrer por diferentes caminhos 

como: pesquisa documental, de campo, bibliográfica, etnográfica, pesquisa participante, 

dentre outras (GERHARDT; SILVEIRA, 2009; GODOY, 1995).  

 A pesquisa qualitativa considera as crenças e valores do pesquisador frente ao objeto 

de estudo, sabendo que a interpretação dos resultados, bem como sua análise é um ato de 

aspecto social. Assim, não há um modelo ou uma metodologia única e objetiva. A finalidade é 

produzir novas informações de modo descritivo, a partir da compreensão da relação entre o 

sujeito da pesquisa e o fenômeno, em seus múltiplos significados. Nesse contexto, há 

limitações que devem ser consideradas.  

 

Entretanto, o pesquisador deve estar atento para alguns limites e riscos da pesquisa 

qualitativa, tais como: excessiva confiança no investigador como instrumento de 

coleta de dados; risco de que a reflexão exaustiva acerca das notas de campo possa 

representar uma tentativa de dar conta da totalidade do objeto estudado, além de 

controlar a influência do observador sobre o objeto de estudo; falta de detalhes sobre 

os processos através dos quais as conclusões foram alcançadas; falta de observância 

de aspectos diferentes sob enfoques diferentes; certeza do próprio pesquisador com 

relação a seus dados; sensação de dominar profundamente seu objeto de estudo; 

envolvimento do pesquisador na situação pesquisada, ou com os sujeitos 

pesquisados (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 32). 

 

Dessarte, não há uma preocupação demasiada com a representatividade numérica. O 

interesse volta-se ao significado do objeto para os participantes, o pesquisador pode detalhar 

suas interpretações, realizar comparações e descobrir e/ou rechaçar hipóteses durante a 

pesquisa (BOGDAN; BIKLEN, 1994; GODOY, 1995; GÜNTHER, 2006; MARTINS, 2004). 

Para Oliveira (2016) a pesquisa qualitativa busca explicar o significado e as características das 

informações do objeto de estudo em seu contexto histórico (ou estrutural) em uma perspectiva 

mais profunda. Para isto, analisa a realidade, faz uso da observação, entrevistas, questionários 

abertos e análise de dados. Assim, não se empenha em mensurar o comportamento 

quantitativamente. Nesse contexto, Gerhardt e Silveira (2009) destacam: 

 

Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê 

das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os valores e as 



 

77 

 

trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são 

não-métricos (suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens (p. 32). 

 

 Como estruturação para a presente pesquisa, foi elaborada, aplicada e analisada uma 

Sequência Didática (SD). Nesta utilizou-se o tema resíduo eletroeletrônico em uma 

abordagem CTS, para discutir os conceitos químicos dos metais e promover a Educação 

Ambiental, quanto ao consumo e descarte dos EEE. Corroborando com o caráter qualitativo, 

os dados foram coletados por meio de questionário inicial, registros de atividades dos 

estudantes e questionário final. Posto isto, a observação é uma prática relevante nesse cenário. 

Para Laville e Dionne (1999) a observação tem um papel importante na construção dos 

saberes, é através dela que se analisa e se insere nas atividades das ciências humanas. 

 

A observação revela-se certamente nosso privilegiado modo de contato com o real: e 

observando que nos situamos, orientamos nossos deslocamentos, reconhecemos as 

pessoas, emitimos juízos sobre elas. Sem alongar inutilmente essa lista, 

convenhamos que, em nossas atividades quotidianas, não há quase exemplos que 

não deixem espaço a observação. A observação participa também de uma ampla 

variedade de descobertas e de aprendizagens realizadas pelos homens. Pensemos em 

seu papel no desenvolvimento das crianças que, através dela, pouco a pouco se 

apossam do mundo que as rodeia. Não é, pois, surpreendente que a observação tenha 

também um papel importante na construção dos saberes, no sentido em que a 

expressão é entendida em ciências humanas (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 176). 

 

Marconi e Lakatos (2006) apontam que o indicador coerente para coleta de dados, é o 

local real do evento a ser analisado. Os registros partem de situações espontâneas que 

reduzem as tendências seletivas e a deturpação dos resultados. Para as autoras, o grupo a ser 

analisado pode estar inteirado da importância da investigação, dos objetivos e da missão do 

investigador, desde que estas informações não comprometam a pesquisa.  

A observação é uma atividade que carrega aspectos de subjetividade, no que se refere 

a influência do observador no grupo. Como também, este último não está isento de 

interferências externas. No entanto, tais aspectos não significam que a observação é um 

método desordenado, posto que possui um caráter sistemático, consciente e dirigido para um 

determinado fim. Assim, não se trata apenas de ver ou ouvir, todavia examinar os fatos de 

interesse para o estudo. A observação proporciona um contato mais direto com a realidade, o 

que torna possível identificar e obter provas a respeito do objeto de estudo (MARCONI; 

LAKATOS, 2006).  
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Laville e Dionne (1999) afirmam que para ser qualificada como científica, a 

observação deve satisfazer alguns critérios, a saber: não pode ser ocasional, e sim realizar-se a 

serviço de um objeto de pesquisa; deve apresentar a questão ou hipótese explicitada 

claramente; e precisa ser submetida à criticidade quanto à confiabilidade e validade. No 

entanto, esse rigor não impede a utilização de várias técnicas de observação.  

Marconi e Lakatos (2006) destacam que o processo da observação pode viabilizar 

meios diretos e satisfatórios para examinar uma rica variedade de fenômenos, bem como 

possibilita a busca de dados sobre uma soma de atitudes tipicamente comportamentais. O 

Quadro 12 descreve alguns apontamentos realizados pelas autoras quanto às vantagens e 

desvantagens da observação. 

 

Quadro 12: Vantagens e desvantagens inerentes à observação 

Vantagens Desvantagens 

Possibilita meios satisfatórios diretos para 

estudar uma variedade de fenômenos 

O observado pode criar impressões favoráveis, ou 

não, do pesquisador 

Exige menos do observador que algumas 

outras técnicas 

A observação precisa dos fatos pode ser limitada 

em virtude de ocorrências espontâneas 

Possibilita a coleta de dados acerca de um 

conjunto de atitudes comportamentais 

Imprevistos podem interferir na atividade do 

pesquisador 

Depende menos de reflexões ou introspecção 

A duração dos acontecimentos é variável, podendo 

ser rápida ou demorada. Os fatos podem ocorrer 

simultaneamente, o que dificulta a coleta de dados 

Evidenciam mais dados que os roteiros de 

entrevistas ou questionários 

Aspectos particulares e do cotidiano, podem ser 

inacessíveis ao pesquisador 

Fonte: Marconi e Lakatos (2006). 

 

A observação participante é uma técnica de observação direta intensiva que permite o 

investigador integrar-se a um grupo para estudá-lo em seu contexto (LAVILLE; DIONNE, 

1999; MARCONI; LAKATOS, 2006). Essa técnica está ligada a abordagem antropológica, a 

qual o pesquisador utiliza seu tempo para buscar informações, a fim de reunir o máximo de 

dados perceptíveis. Todavia, sua participação depende do meio abordado e de seu status nesse 

contexto. Visto que, o pesquisador não pode ver, ouvir e fixar tudo ao seu redor, é necessário 

ser balizado pelas perguntas e hipóteses, que podem pouco a pouco serem esclarecidas e 

evoluírem (LAVILLE; DIONNE, 1999).  
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A estratégia continua muito indutiva, sendo que o procedimento inscreve-se na "vida 

real". O pesquisador aí evolui, tomando nota do que vê e ouve, fixando o que lhe 

parece útil, bem como o que lhe parece negligenciável: acontecimentos, conversas, 

anedotas, mas também impressões, rumores, fofocas... Registra cuidadosamente o 

máximo desses elementos em um diário de bordo, tarefa árdua de redação 

estressante, mas única maneira de registrar a informação necessária à análise. É no 

momento do retorno sobre essa informação que ele poderá melhor julgar a 

verdadeira importância das informações assim obtidas e estabelecer os vínculos 

realmente significativos (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 154). 

 

 Deste modo, a observação participante busca os fundamentos no meio em que os 

atores sociais estão. Os dados não são fatos isolados, mas são fenômenos que precisam ser 

percebidos com atenção, por isso, se faz necessária uma relação direta com os grupos de 

interesse e o estabelecimento de um constante diálogo. Ademais, a observação participante 

pode ocorrer de duas maneiras, a observação natural, quando o observador é parte integrante 

do grupo a ser analisado; e a observação artificial, que ocorre mediante a inserção do 

observador ao grupo para fins de pesquisa, podendo revelar ou não suas intenções 

(OLIVEIRA, 2016).   

A técnica da observação participante consiste em um meio de obter informações que 

de outro modo, provavelmente as pessoas não as forneceria voluntariamente. A riqueza de 

informações advém dos comportamentos reais. No entanto, a observação participante 

demanda tempo, produz uma quantidade elevada de dados, não é neutra e pode perturbar o 

campo. Sendo assim, sua leitura está relacionada ao olhar do pesquisador. Além disso, o 

excesso de simpatia e proximidade do pesquisador pode interferir nos resultados, por isso se 

faz necessário assegurar uma distância com o objeto de estudo que garanta a criticidade e 

imparcialidade nos registros (LAVILLE; DIONNE, 1999; MARCONI; LAKATOS, 2006).  

No que diz respeito à análise de conteúdo, Bardin (2011) afirma que esta pode oscilar 

entre o rigor da objetividade e a fecundidade peculiar da subjetividade. Segundo a autora os 

principais objetivos da análise de conteúdo são: a superação da incerteza, que busca 

identificar se a leitura do conteúdo é válida e generalizável; e o enriquecimento da leitura, que 

visa a percepção atenta para aprofundar a produtividade e a pertinência do olhar imediato, a 

fim de confirmar (ou infirmar) os conteúdos das mensagens. A técnica possibilita analisar os 

dados da pesquisa através de inferências que utilizam indicadores. 

 

A análise de conteúdo (seria melhor falar análises de conteúdo) é um método muito 

empírico dependente do tipo de “fala” a que se dedica e do tipo de interpretação que 

se pretende como objetivo. Não existe coisa pronta em análise de conteúdo, mas 
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somente algumas regras de base, por vezes, dificilmente transponíveis (BARDIN, 

2011, p. 36).  

 

A análise de conteúdo é um conjunto de instrumentos metodológicos que estão em 

constante aperfeiçoamento, se aplicam a conteúdos diversificados e em diferentes formas de 

comunicação. Esta técnica configura-se desde a elaboração dos cálculos que fornecem dados, 

até a extração de estruturas traduzíveis. Desse modo, explicita os conteúdos das mensagens a 

partir de operações analíticas que podem ser adaptadas à natureza do material e à questão 

investigada. Assim a análise de conteúdo designa: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 

(BARDIN, 2011, p. 48). 

 

Para Bardin (2011) a análise de conteúdo é organizada por meio da pré-análise, 

exploração do material e tratamento dos resultados. A Pré-análise é a fase de organização, 

visa operacionar e sistematizar as ideias iniciais. Divide-se em cinco etapas: a) leitura 

flutuante, trata-se da atividade inicial que permite estabelecer contato com os documentos da 

coleta de dados; b) escolha dos documentos, demarca o universo de documentos que 

fornecerão informações a serem analisadas; c) formulação de hipóteses e objetivos, consiste 

na elaboração da afirmação provisória que se deseja verificar (confirmar ou infirmar); d) 

referenciação dos índices, contempla a elaboração de indicadores através de recortes textuais 

dos documentos de análise para posterior categorização; e) preparação do material, busca 

reunir o material e prepará-lo utilizando fichas, recortes e edições, de modo a facilitar a 

análise. 

A exploração do material é uma fase longa que consiste em operações de 

codificação, cuja função é transformar os dados brutos em unidades bases de significação, 

estas devem conter as características dos elementos a serem analisados (tema, palavra ou 

frase). Nessa etapa ocorre a categorização, que corresponde a uma operação de classificação 

dos elementos constitutivos em um conjunto, são rubricas ou classes que podem ser agrupadas 

em razão das características semelhantes das unidades de registros (unidades elementares de 

conteúdo). 
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A última fase, denominada tratamento dos resultados, propõe tratar os dados brutos 

para torná-los significativos e válidos. Pode-se propor inferências e interpretações a respeito 

dos objetivos previstos ou não. Consiste na busca de tendências que fomentem uma análise 

crítica explicativa acerca do fenômeno observado. Portanto, permitem elaborar quadros, 

diagramas figuras e modelos para apresentar as informações obtidas (BARDIN, 2011; 

GODOY, 1995). 

 Diante do exposto, esta pesquisa apresenta natureza qualitativa, já que considera o 

ambiente do objeto como relevante para investigação. Além disso, como metodologia assume-

se a observação participante, a qual se caracteriza pelo contato direto do pesquisador com o 

objeto de estudo para obter informações. Como técnica de análise de dados optou-se pela 

análise de conteúdo segundo Bardin (2011) que classifica os dados através da categorização 

de elementos emergentes. Vale destacar que dados quantitativos foram considerados e 

subsidiaram a análise. 
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CAPÍTULO 5 - SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES DA PESQUISA 

Este capítulo apresenta o percurso metodológico da pesquisa, os sujeitos envolvidos, a 

estruturação das atividades desenvolvidas, como também o diário de campo da pesquisadora e 

da professora titular da turma. 

5.1. Aplicação e avaliação da Sequência Didática 

O produto educacional foi avaliado e validado por uma banca de três professores 

doutores nas áreas de Ensino de Ciências; Química; e Educação Científica e Tecnológica. Os 

professores doutores atuam nas universidades: UFRN e Universidade Federal Rural do Semi-

Árido (UFERSA). Após a análise, as sugestões foram consideradas e os devidos ajustes foram 

realizados para melhor estruturação do material. 

A investigação foi realizada no Colégio Estadual do Atheneu Norte Riograndense, em 

Natal – RN, localizada na Av. Campos Sales, 393 – Petrópolis. A referida escola, situa-se na 

região leste da cidade, foi fundada em 1834 e oferta atualmente o Ensino Médio Integral. Este 

modelo de Ensino é denominado de Escola da Escolha e foi implementado pela Secretaria de 

Educação do Rio Grande do Norte em algumas escolas do estado. A estruturação se integra 

em três eixos: formação acadêmica de excelência, formação para vida e formação para o 

desenvolvimento das competências do século XXI. Esses, por sua vez, devem prover as 

condições necessárias para que o estudante se posicione de forma autônoma, solidária e 

competente.   

Sendo assim, foi elaborada uma Sequência Didática (SD), que segundo Zabala (1998) 

constitui um conjunto de atividades estruturadas e articuladas para a realização de 

determinados objetivos educacionais, possuem um princípio e fim conhecidos pelos 

professores e alunos. Para o autor a SD é um instrumento que possibilita incluir as fases de 

uma intervenção educativa: planejamento, aplicação e avaliação. 

Segundo o autor alguns aspetos precisam ser contemplados nas atividades da SD, são 

eles: permitir determinar os conhecimentos prévios dos estudantes em relação aos novos 

conteúdos; dispor os conteúdos de modo mais significativo e adequado aos estudantes; 

considerar as competências dos estudantes e desenvolvê-las mediante ajuda; provocar conflito 

cognitivo para estabelecer relações entre os conhecimentos prévios e os novos conteúdos; 

promover motivação em relação à aprendizagem; estimular o estudante a percepção que 

aprendeu em certo grau; e permitir a autonomia dos estudantes no processo de aprendizagem. 
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O autor considera que as sequências de atividades são aspectos característicos da 

prática educativa, esta apresenta diferença entre um ensino que visa conteúdos de 

aprendizagem e o que considera como destaque as atitudes e habilidades sociais. Tal 

percepção determinará a articulação entre as atividades e os tipos de conteúdos. A tipologia 

dos conteúdos pode orientar a forma de ensiná-los e aprendê-los. Ensinar os conteúdos 

conceituais implica a necessidade de compreensão de significado, esse pode ser sinalizado 

quando se sabe utilizar os conceitos para a interpretação de situações concretas que o inclui, 

ou seja, vai além da reprodução literal de enunciados. Os conteúdos procedimentais 

constituem um conjunto de ações ordenadas para um objetivo que inclui habilidades, 

estratégias e procedimentos. Os conteúdos atitudinais englobam conteúdos que são 

agrupados em valores, atitudes e normas. 

A SD foi aplicada em uma turma da 2ª série do Ensino Médio entre os meses de 

outubro e novembro de 2018, nos turnos matutino e vespertino. A intervenção realizou-se em 

8 (oito) encontros, em sua maioria utilizando 2 aulas (50 minutos cada). A turma era 

composta por 43 alunos com idade entre 16 e 18 anos. 

Todos os encontros da SD foram desenvolvidos em sala de aula, nos quais a 

professora titular da turma fazia-se presente. Durante a dinâmica das aulas, a professora 

registrou as observações que julgou relevante a fim de enriquecer a pesquisa com um mais 

informações.  

De acordo com Marconi e Lakatos (2006), a observação em equipe é mais indicada 

que a individual, pois possibilita a leitura de ocorrência em ângulos diferentes e oportuniza o 

confronto de dados para analisar as predisposições dos fatos. Nesse sentido, corrobora com a 

metodologia assumida nesta pesquisa (BARDIN, 2011; BOGDAN; BIKLEN, 1994; 

LAVILLE; DIONNE, 1999; MARCONI; LAKATOS, 2006).  

A SD objetivou discutir a problemática dos REE em uma abordagem CTS para 

realizar o estudo da química dos metais e promover consciência sobre aspectos da Educação 

Ambiental, no que se refere o consumo e descarte desses resíduos. Assim, foram realizadas 

atividades como: leitura de notícias, análise de propaganda de vídeos, discussões acerca do 

consumo e descarte dos EEE, aulas expositivas, palestra sobre o uso da liga metálica 

amálgama em restaurações dentárias e o recolhimento de REE na escola. O Quadro 13 

descreve a estruturação da SD, objetivos e a metodologia adotada nos respectivos encontros. 
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Quadro 13: Estruturação das ações realizadas na SD 

Encontro Ação Realizada Objetivos Metodologia 

1 

(1hora/aula) 

Identificando as 

Concepções 

Prévias dos 

Alunos 

-Identificar as concepções dos 

estudantes sobre os REE. 

-Aplicação de um questionário 

inicial. 

2 

(2horas/aula) 

Reconhecendo a 

Problemática dos 

Resíduos 

Eletroeletrônicos 

-Situar os estudantes à 

problemática dos REE; 

 

-Elaborar um quadro com as 

observações e curiosidades 

dos alunos sobre os REE. 

- Leitura de notícias sobre a 

problemática dos REE a nível 

local e internacional; 

-Utilização de um roteiro para 

discussão dos textos; 

-Elaboração do quadro “Um 

pouco mais sobre Lixo 

Eletrônico”. 

3 

(2horas/aula) 

Utilizando uma 

cartilha 

informativa para 

discutir                  

sobre os Resíduos 

Eletroeletrônicos 

- Refletir sobre a classificação 

e descarte correto dos REE; 

- Reconhecer a política dos 

3Rs como opção ao consumo; 

- Discutir a disposição dos 

Ecopontos na Cidade de Natal. 

- Utilização da cartilha 

informativa para discutir sobre: a 

definição e classificação dos 

REE; os riscos à saúde e ao meio 

ambiente envolvidos no descarte 

incorreto; e a distribuição dos 

Ecopontos da Cidade de Natal 

por zonas administrativas. 

4 

(2horas/aula) 

A Química dos 

Metais 

- Reconhecer a metalurgia 

como técnica de extração em 

minérios; 

- Identificar as propriedades e 

aplicações dos metais; 

- Discutir sobre os metais 

pesados e suas consequências 

ambientais e à saúde. 

-Aula expositiva contemplando 

propriedades e aplicações dos 

metais, ligação metálica, ligas 

metálicas e metais pesados; 

-Identificação de metais presentes 

em EEE e discussão de suas 

funções. 

5 

(2horas/aula) 

Refletindo sobre o 

Consumo 

Consciente 

 

- Discutir sobre a influência da 

mídia no consumo de EEE; 

- Reconhecer a obsolescência 

dos artefatos tecnológicos; 

- Refletir sobre os tipos de 

consumo. 

-Aula expositiva sobre os tipos de 

consumo; 

-Análise de um comercial de 

celular para discussão sobre a 

influência da mídia no consumo; 

-Elaboração de um EEE para 

atrair consumidores sustentáveis. 

6 

(2horas/aula) 

Semana do 

Descarte correto 

dos REE na 

minha escola 

 

- Divulgar informações sobre 

o consumo consciente e 

descarte correto dos EEE; 

- Realizar a coleta dos REE na 

escola durante vinte dias. 

-Elaboração de cartazes para 

sinalizar a coleta dos REE na 

escola; 

-Divulgação da ação na escola; 

 

-Recebimento dos REE na escola. 

7 

(2horas/aula) 

Avaliação da 

Sequência de 

Atividades 

- Analisar a Sequência de 

Atividades; 

- Aplicar o conhecimento 

sobre os metais em um novo 

contexto; 

- Simular o exercício da 

cidadania em uma situação de 

poluição com lixo 

eletroeletrônico em uma 

cidade hipotética. 

-Aplicação de um questionário 

final. 
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8 

(1hora/aula) 

Discutindo sobre 

o uso da 

Amálgama 

- Discutir acerca do uso da 

amálgama em restaurações 

dentárias; 

- Relacionar a amálgama às 

suas propriedades químicas; 

- Elencar a diferença entre as 

restaurações dentárias. 

 

- Palestra com um graduando 

concluinte do curso de 

Odontologia da UFRN. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Como instrumento de coleta de dados, a presente pesquisa fez uso de diário de campo, 

questionário inicial, registros de atividades e questionário final. Tais ferramentas constituíram 

o aporte de dados do presente trabalho em virtude de apresentarem os escritos a serem 

analisados.  

Os registros das aulas foram apresentados em uma sequência descrita de acordo com a 

perspectiva da pesquisadora, como também as considerações observadas pela professora 

titular foram adicionadas aos encontros correspondentes. A Figura 2 resume o percurso 

metodológico realizado ao longo da pesquisa. 

 



 

86 

 

Figura 2: Percurso metodológico da pesquisa 

Fonte: Elaboração da autora. 
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5.2. Diários de Campo 

5.2.1. Identificando as concepções Prévias dos Estudantes 

 

 

 

 

O primeiro encontro objetivou identificar as concepções prévias dos estudantes acerca 

da problemática dos EEE. Sendo assim, foi elaborado e aplicado um questionário inicial que 

continha seis questões subjetivas, estas contemplaram os seguintes tópicos: consumo de EEE 

e implicações positivas e negativas de seu uso; identificação dos EEE e de substâncias 

químicas presentes em sua composição; e descarte de REE. Tais aspectos foram apontados 

como relevantes devido compreender que o consumo consciente e o descarte correto dos 

REE, são precedidos pelo reconhecimento das características desses equipamentos e dos 

impactos socioambientais gerados por esses resíduos, como discutido neste trabalho.  

 O encontro teve início com a professora titular realizando uma breve apresentação da 

pesquisadora à turma, essa por sua vez, explanou sobre a investigação, apresentou o 

cronograma e os principais tópicos a serem discutidos durante a intervenção.   

Em seguida, foi distribuído o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e 

elucidado aos estudantes que, caso desejassem participar da pesquisa, os registros de áudios, 

atividades e fotos, seriam utilizados como dados da investigação. Contudo, a identificação dos 

participantes não seria revelada, como também, os estudantes poderiam desistir de participar 

ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para eles.  

Desse modo, realizou-se a leitura do termo e foram coletadas as assinaturas em duas vias, uma 

cópia para a pesquisadora e a outra para o estudante participante. Vale ressaltar que todos os 

alunos consentiram em participar da pesquisa. 

O encontro prosseguiu com a explicação dos objetivos do questionário inicial e de sua 

relevância para a pesquisa. Os estudantes foram informados que deveriam responder as 

questões de acordo com seus conhecimentos prévios, sem sentir-se desmotivados, caso não 

soubessem responder alguma pergunta, afinal, tratava-se do primeiro contato com o tema 

Local: Colégio Estadual do Atheneu Norte Riograndense 

Data: 26 /10/ 2018  

Duração: 1 hora/aula (50 minutos) 

Horário: 8h20 min – 9h 10 min 

Participantes: 43 alunos presentes 
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em sala de aula. Foram disponibilizados vinte e cinco minutos para esse momento. 

Durante a aplicação do questionário, nenhum aluno solicitou ajuda às professoras no 

que se refere a compreensão de termos ou interpretação das perguntas. A Figura 3 apresenta 

o momento da aplicação do questionário prévio. 

 

Figura 3: Aplicação do questionário prévio 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

5.2.2. Reconhecendo a problemática dos Resíduos Eletroeletrônicos 

  

 

 

 

O presente encontro objetivou situar os estudantes sobre a problemática dos REE no 

que diz respeito ao consumo e descarte. Para alcançar os objetivos propostos, a aula 

contemplou dois momentos, a saber: Leitura de notícias reais sobre a problemática de 

interesse, que utilizou um roteiro para orientar a discussão posterior; e preenchimento do 

quadro “Um pouco mais sobre Lixo Eletrônico”, no qual após a discussão, os estudantes 

registraram questionamentos referentes ao tema. 

Inicialmente a pesquisadora orientou os estudantes quanto à finalidade do encontro e 

às atividades propostas para cada momento. Após a explicação, certificando-se que a turma 

Local: Colégio Estadual do Atheneu Norte Riograndense 

Data: 30 /10/ 2018  

Duração: 2 horas/aulas (50 minutos cada) 

Horário: 14h10 min – 16h 10 min 

Participantes: 37 alunos presentes 
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compreendera a dinâmica da aula, foi solicitado que os estudantes formassem grupos 

constituídos por três componentes. Seguidamente, foram distribuídos os roteiros orientadores 

de leitura e as notícias de jornais que contemplavam a problemática dos REE a nível local, 

nacional e global.  

 Para a leitura do texto foram disponibilizados vinte minutos e para o preenchimento do 

roteiro orientador, quinze minutos. Após os trinta e cinco minutos, os grupos indicaram estar 

prontos para a discussão. Vale salientar que nenhum estudante apontou desconhecimento de 

termos presente nos textos utilizados. 

 Os grupos que demonstraram interesse em iniciar a discussão continham os textos 

sobre a presença de substâncias perigosas no lixo eletrônico (Notícia 3). Nesses grupos, em 

particular, os estudantes demonstraram certa surpresa ao se depararem com a afirmação do 

texto “vilões silenciosos”, bem como, diante da tabela que relacionava as substâncias 

químicas presentes nos REE à saúde humana.  

Ao mencionarem a tabela, os demais grupos demonstraram curiosidade, assim, para 

melhor compreensão, a professora titular solicitou que apresentassem à turma os dados da 

tabela, o que levou a questionamentos e inquietações sobre o motivo de tais informações não 

serem fornecidas à população. Alguns alunos discutiam que caso a população tivesse 

consciência sobre tais impactos, poderia ocorrer uma diminuição no consumo de EEE, o que 

prejudicaria os principais interessados em vendas. Esses apontamentos demostraram que os 

estudantes conseguiram relacionar questões políticas e econômicas ao consumo de EEE. Após 

a discussão do primeiro grupo iniciou-se o intervalo da escola, 20 minutos.  

 Os grupos seguintes discutiram acerca da campanha realizada na semana de meio 

ambiente em Natal/RN, no ano de 2016 (Notícia 1). Tais grupos destacaram que os potiguares 

produzem cerca de 5 mil toneladas de lixo eletrônico por ano. Apresentaram interesse em 

saber qual seria o descarte correto desses equipamentos, já que o texto indicou que os EEE 

não podem ser descartados no lixo comum, nem acumulados nas residências. 

O último texto contemplava informações acerca da produção de REE a nível mundial 

(Notícia 2). Os grupos leitores dessa notícia discutiram sobre a enorme produção de REE, e 

atribuíram o aumento desses resíduos ao consumo demasiado dos equipamentos tecnológicos. 

Além disso, o texto equiparou a massa de REE produzido no mundo, à 4,5 mil torres Eiffel, o 

que chamou a atenção dos grupos. Por fim, os estudantes atribuíram a influência financeira, o 

fácil acesso as tecnologias e os avanços tecnológicos como fatores que justificam o continente 
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Europeu ser o maior produtor de REE. Sendo assim, os alunos relacionaram o consumo de 

produtos tecnológicos à produção desses resíduos.  

Nesse primeiro momento da aula os grupos fizeram uso dos roteiros de leitura para 

socializar as notícias, o que colaborou com a dinâmica da atividade, pois permitiu orientar a 

discussão e identificar as informações que os estudantes consideravam relevantes, no tempo 

disponível. Assim, os grupos que possuíam as notícias semelhantes acresciam detalhes e 

complementavam as informações uns dos outros. Quanto à discussão no grande grupo, com o 

uso de notícias diferentes, percebeu-se que havia interação e troca de informações, os 

estudantes questionavam e discutiam sobre os conteúdos contidos nos outros textos.  

  De modo geral, os estudantes realizaram muitas perguntas, sinalizando interesse pelo 

tema, o que possibilitou uma transição para o segundo momento da aula de forma mais fluida. 

Assim, cada grupo registrou no quadro “Um pouco mais sobre Lixo Eletrônico” seus 

questionamentos a partir da problemática inicial. Os registros foram lidos pela turma e na 

ocasião foi solicitado aos estudantes que fizessem uma pesquisa sobre o tema, a fim de buscar 

informações referentes às indagações apresentadas. Alguns alunos afirmaram que 

desconheciam a problemática antes da aula e que estavam surpresos com os impactos dos 

REE. As Figuras 4 e 5 demonstram alguns momentos do encontro. 

 

Figura 4: Leitura das notícias em grupo 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 5: Quadro “Um pouco mais sobre Lixo Eletrônico” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Registro da professora titular  

O segundo encontro da SD foi marcado pela reação de surpresa dos alunos quanto a 

temática do lixo eletroeletrônico. A leitura e discussão das notícias possibilitou a aproximação 

ao assunto e os motivou a participarem da aula.  

Iniciado o momento de discussão das notícias logo eles nomearam a temática de “vilão 

silencioso”, pois como afirmou um aluno “as propagandas deveriam informar a gente sobre 

isso”. O sentimento de indignação foi facilmente notado, e com ele a curiosidade de saber 

mais sobre esse tipo de lixo.  

Quando indagados pela professora pesquisadora sobre os pontos de atenção dos textos, 

eles ressaltaram a quantidade de lixo produzido no mundo e a toxicidade dos elementos 

químicos. A região da Europa também foi identificada como a maior produtora de lixo 

eletroeletrônico, e logo surgiu a indagação: “porque a região da Europa gera mais lixo?”.   

Aproveitando essa intervenção, a pesquisadora indagou a turma sobre o consumo de 

equipamentos eletroeletrônicos. Sobre isto, os alunos ressaltaram a influência das empresas 

para o consumo excessivo desses produtos e o poder aquisitivo dos consumidores. Eles 

entendem, portanto, que esta temática permeia todos os âmbitos da sociedade, mas existe um 

público que se destaca no consumo destes.  
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Perguntas como: “podemos nos contaminar com o manuseio de equipamentos 

eletroeletrônicos?”, “tem alguma forma correta de jogar este lixo em casa?”, “podemos jogar 

no mar ou queimar esses resíduos?”, expressam a existência de diversas inquietações, as 

quais foram escritas no mural construído ao final da discussão. 

Ao longo do dia, por diversas vezes, fui parada pelos alunos da 2° série A para elogiar 

o segundo encontro. São momentos como estes que me fazem refletir sobre a necessidade da 

formação continuada do professor em exercício. O trabalho com temáticas próximas aos 

alunos, com enfoque CTS, os motiva à busca pelo conhecimento. Para mim, uma excelente 

oportunidade para vivenciar esta interação universidade-escola. 

 

 

5.2.3. Utilizando uma cartilha informativa para discutir sobre REE 

 

 

 

 

O terceiro encontro objetivou discutir acerca da problemática do descarte dos REE, 

bem como apresentar os Ecopontos distribuídos na cidade de Natal/RN. Os alunos, 

certamente pelo fato de terem pesquisado sobre a temática em casa, mostraram-se mais 

esclarecidos quanto ao descarte do lixo. Assim, em um grande círculo, cada aluno recebeu a 

cartilha “Lixo eletrônico – Descarte esse problema corretamente” e fez a leitura individual e 

silenciosa durante 15 minutos.  

 Seguidamente se fez a discussão do conteúdo da cartilha no grande grupo, os assuntos 

mais citados foram: a contaminação do solo e da água pelo lixo eletrônico e a 

responsabilidade das empresas quanto ao destino dos equipamentos comprados. Para eles: “as 

empresas que fazem o equipamento deveriam divulgar os perigos”, “precisamos reutilizar os 

equipamentos, mas é muito caro”, e “quanto mais educação, mais as pessoas vão saber onde 

coloca o lixo”.  

Tendo em vista a leitura dos Ecopontos da cidade, os estudantes afirmaram que a 

distribuição não era coerente ao considerar a área e a população residente por zona 

administrativa. Logo, sugeriram a inserção de pontos nas regiões/locais mais movimentados 

Local: Colégio Estadual do Atheneu Norte Riograndense 

Data: 05/11/ 2018  

Duração: 2 horas/aulas (50 minutos cada) 

Horário: 8h20 min – 10h 20 min 

Participantes: 21 alunos presentes 
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da cidade. No entanto, acrescentaram que seria necessário dispor ao consumidor informações 

sobre o descarte, as consequências ao meio ambiente e à saúde. Percebe-se então que os 

estudantes contemplaram aspectos da Educação Ambiental como essencial para promover o 

descarte correto.  

Ao término da aula alguns estudantes demonstraram interesse em realizar a divulgação 

da coleta de REE na escola e outro grupo ficou responsável pelo recolhimento dos materiais 

na caixa coletora.  

Durante o encontro percebeu-se a participação dos estudantes com questionamentos e 

interações. Diversos foram os apontamentos que demonstraram inquietações acerca do 

número de Ecopontos na cidade, a falta de divulgação das leis brasileiras, a omissão de 

informações dos responsáveis e a falta de fiscalização pública. As Figuras 6 e 7 demonstram 

momentos da discussão utilizando a cartilha informativa. 

 

Figura 6: leitura da cartilha 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 7: Discussão sobre o conteúdo da cartilha 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Registro da professora titular 

 

No terceiro encontro, inicialmente, foi realizada a retomada dos assuntos discutidos na 

aula anterior. Posteriormente, cada aluno recebeu a Cartilha “Lixo eletrônico – Descarte esse 

problema corretamente”, e fez a leitura silenciosa do conteúdo. A estruturação da cartilha, 

através de perguntas e destaques coloridos, favoreceu bastante a compreensão dos alunos. 

Após a leitura individual, a professora pesquisadora mediou a discussão do material no 

grande grupo. Além das perguntas destacadas, os alunos colaboravam com a discussão 

sugerindo exemplos da vida cotidiana deles. 

Quando a discussão voltou-se a localização dos pontos de coleta, eles identificaram as 

áreas administrativas de Natal e a quantidade de habitantes. Logo surgiu o questionamento: 

“porque na zona norte só tem um ponto de coleta?”. Assim sugeriram outros pontos de coleta 

para a cidade, já que apontaram que os pontos não eram distribuídos de acordo com a 

quantidade de habitantes nas zonas, e sim como destacou uma aluna “pelo poder aquisitivo 

dos moradores das outras zonas”. O mapa aproximou mais ainda a temática da vida cotidiana 

dos alunos. Através deste instrumento eles notaram que poderiam atuar na realidade social, 

como cidadãos conscientes.  

Por coincidência, no momento da discussão a caixa coletora da empresa ECOATIVA 

chegou. Percebi que a apresentação da caixa aos alunos seria uma ótima ideia para a aula, e 

fiz a sugestão. Ao final da primeira aula esta ação foi realizada e os alunos ficaram animados. 
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Eles se sentiram “os protagonistas da escola”, e logo demonstraram o interesse para cuidar da 

caixa e zelar pelo seu uso adequado, responsabilidades estas definidas juntamente com a 

pesquisadora. 

Uma das alunas se dispôs informar a toda escola (através da rádio Interação Atheneu) 

sobre a existência da caixa. Ela mesma fez o texto informativo, o qual continha: o conceito de 

lixo eletrônico; a importância do descarte correto; a informação do prazo de 20 dias que a 

mesma permaneceria na escola; e os exemplos de equipamentos a serem coletados, “de pilhas 

à geladeira”, segundo ela. Assim, sugeri que a partir do dia seguinte haveria uma escala como 

os alunos, a fim de recolher os equipamentos depositados diariamente.  

A participação dos alunos, durante todos os momentos da aula, foi intensa. A cartilha 

respondeu seis perguntas, das treze que eles destacaram no mural do encontro anterior. Este 

certamente foi o momento de maior interação entre os alunos. O check list foi realizado ao 

final da aula e foi um sucesso!      

 

5.2.4. A Química dos Metais 

 

 

 

A quinta aula contemplou os conceitos da química dos metais presentes nos REE. 

Assim, uma placa de circuito de celular e outra de computador foram apresentadas aos 

estudantes, uma vez que estavam entres os EEE mais reconhecidos no questionário inicial. O 

objetivo foi saber quais dos metais mencionados os estudantes reconheciam nos EEE, dentre 

os quais o ouro, alumínio, cobre e ferro foram percebidos nas placas.   

 A extração de metais, a presença e aplicações dos metais no cotidiano, a ligação 

metálica, propriedades dos metais e os metais pesados nos EEE foram os assuntos abordados 

durante a aula. No decorrer da apresentação os estudantes participavam e questionavam com 

frequência, principalmente em momentos que se aproximavam do cotidiano. No que se refere 

as propriedades dos metais, os estudantes apontaram conhecimento sobre a condução de 

energia térmica e elétrica, oxidação e brilho. Assim, foi possível discutir as propriedades 

embasando-as na ligação metálica. 

Local: Colégio Estadual do Atheneu Norte Riograndense 

Data: 12/11/ 2018  

Duração: 2 horas/aulas (50 minutos cada) 

Horário: 8h20 min – 10h 20 min 

Participantes: 39 alunos presentes 
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 O conceito de metais pesados foi explicado por meio da densidade e toxicidade. Além 

disso, foi apresentada uma tabela contendo alguns metais pesados presentes nos EEE e as 

formas de contaminação. Nesse momento, a discussão tornou-se mais acalorada entre os 

estudantes devido perceberem que muitas das contaminações dá-se via alimentação ou água, o 

que gerou preocupação frente às consequências à saúde expostas durante a aula. 

 Pode-se inferir que a aula de química gerou discussões que demonstraram certo 

interesse dos estudantes. Questões sobre alimentação, doenças, tratamento de água, 

agrotóxicos e lixo emergiram durante a aula. Notou-se que a aproximação do tema ao 

contexto do alunado pode contribuir para o ensino com mais significados, o que gera maior 

participação e possibilita o desencadear de saberes mais específicos. 

 

5.2.5. Semana do Descarte correto dos REE na minha escola 

 

 

 

 

O presente encontro consistiu em realizar a coleta dos REE na escola. Nesse sentido, 

duas ações foram desenvolvidas: a elaboração de cartazes que indicavam os tipos de resíduos 

que seriam coletados e a divulgação do Ecoponto temporário da escola nas salas de aula.  

 Inicialmente foram apresentados os objetivos do encontro e foi solicitado aos 

estudantes que formassem grupos com quatro componentes para a produção do material a ser 

exposto. Foram disponibilizadas cartolinas, coleções coloridas, tesouras, cola, papeis dentre 

outros materiais. Assim, os grupos construíram a ideia inicial e socializaram as informações 

que desejavam apresentar nos respectivos cartazes.  

Foi possível perceber os estudantes consultando a cartilha e as notícias utilizadas nas 

aulas anteriores, talvez por considerarem as informações relevantes para serem divulgadas. 

Diversas ideias surgiram, como a elaboração do mapa da cidade com a distribuição dos 

Ecopontos fixos e a descrição das linhas que classificam os REE. Um dos grupos expressou 

interesse em transcrever a tabela contida na notícia 3 (Lixo eletrônico tem substâncias 

perigosas para a saúde humana) que continha as substâncias químicas presentes nos EEE e 

Local: Colégio Estadual do Atheneu Norte Riograndense 

Data: 08/11/ 2018  

Duração: 2 horas/aula (50 minutos) 

Horário: 8h20 min – 10h 20 min 

Participantes: 37 alunos presentes 
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seus efeitos a saúde, como demonstrado pelo aluno A43 “professora quero colocar como 

título Vilões silenciosos e escrever a tabela da notícia”.  

Durante toda aula percebia-se muita interação e dedicação aos cartazes, tanto que 

durante o intervalo da escola alguns grupos permaneceram na sala de aula.  Após o retorno do 

intervalo a professora titular solicitou que cada grupo liberasse um integrante para realizar a 

divulgação nas salas. Prontamente seis estudantes voluntariaram-se para a atividade, munidos 

das cartilhas. Reunidos fora da sala, os estudantes juntamente com a professora decidiram 

comunicar às turmas sobre os riscos do descarte incorreto, a quantidade de Ecopontos na 

cidade, quais os materiais seriam coletados e o período que a caixa coletora estaria na escola. 

Ao término da apresentação nas salas, os estudantes se integraram ao grande grupo e 

descreveram a experiência à turma. 

Após a produção dos cartazes, estes foram expostos próximos a caixa coletora, que 

estava localizada no pátio da escola. As informações apresentadas tornaram a coleta mais 

informativa e esclarecedora. Foi possível perceber o empenho dos estudantes ao registrarem 

diversos aspectos sobre a problemática, o que possibilitou reconhecer os conteúdos de maior 

interesse. Assim, iniciou-se a atividade de coleta na escola. As Figuras 8, 9, 10 e 11 

apresentam alguns momentos da elaboração dos cartazes. 

 

Figura 8: Elaboração de cartazes sobre os REE 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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                           Figura 9: Linha verde                          Figura 10: Distribuição dos Ecopontos em Natal 

                                 

                      Fonte: Dados da Pesquisa.                                              Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Figura 11: Caixa coletora de REE na escola 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

5.2.6. Refletindo sobre o consumo consciente 

 

 

  

O encontro de número seis versou sobre o consumo dos EEE. No primeiro momento a 

aula foi expositiva-dialogada e teve início com questionamentos sobre a existência de 

instituições interessadas no consumo de EEE, mudanças na durabilidade dos EEE e a 

existência de grupos específicos de interesse do mercado. 

Local: Colégio Estadual do Atheneu Norte Riograndense 

Data: 14/11/ 2018  

Duração: 2 horas/aulas (50 minutos cada) 

Horário: 14h10 min – 16h 10 min 

Participantes: 36 alunos presentes 
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 Os estudantes socializaram suas perspectivas sobre as indagações propostas pela 

pesquisadora, para isso se basearam em suas experiências como consumidores de 

equipamentos eletroeletrônicos e suas percepções acerca de interesses econômicos na 

aquisição de produtos tecnológicos.  

 Após os questionamentos iniciais, foi apresentada a influência de dois motivadores ao 

consumo: a mídia e a obsolescência. Assim, um comercial de celular foi exibido aos alunos, 

os quais apontaram alguns indicativos percebidos durante o vídeo. 

 A obsolescência tecnológica foi discutida no que tange a funcionalidade limitada dos 

equipamentos, o custo-benefício do reparo e o lançamento periódico de novos designs. 

Destaca-se que era a primeira vez que os estudantes ouviram sobre a obsolescência.  

 No segundo momento da aula foi apresentado os sete tipos de consumo segundo 

Gonçalves (2010) e solicitado que os estudantes elaborassem um EEE direcionado ao 

consumidor sustentável e realizassem a apresentação de seu produto. A atividade foi bastante 

interativa. A Figura 12 apresenta o momento de elaboração dos equipamentos. 

Figura 12: Elaboração do EEE em grupos 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

5.2.7. Aplicação do Questionário Final 

 

 

 

Local: Colégio Estadual do Atheneu Norte Riograndense 

Data: 19/11/ 2018  

Duração: 1 hora/aula (50 minutos) 

Horário: 14h10 min – 13h  

Participantes: 42 alunos presentes 

 



 

100 

 

 A aula de número sete foi dedicada a aplicação do questionário final, o qual 

contemplou três aspectos: identificar a aula mais interessante na opinião dos estudantes, 

utilizar um contexto diferente para aplicação dos conceitos de metal e problematizar o 

descarte dos REE em uma cidade fictícia. A finalidade deteve-se em analisar os encontros, 

abordar o conteúdo químico estudado e relacionar CTS à problemática dos REE. 

 Deste modo, foi realizada a leitura com a turma explicando a relevância do 

questionário. Seguidamente, solicitou-se que o respondessem com tranquilidade, mesmo 

àqueles que se ausentaram em algum dos encontros da SD. Ao término dos cinquenta minutos 

proposto para a atividade, todos os estudantes haviam terminado o questionário. 

 

5.2.8. Palestra sobre o uso da Amálgama 

 

 

 

 

O último encontro aconteceu no laboratório de física da escola e consistiu em uma 

palestra ministrada por um estudante concluinte do curso de odontologia da UFRN. Para 

tanto, discutiu-se sobre a liga metálica amálgama no que tange seu uso como restauração 

dentária e a polêmica sobre as consequências à saúde atrelada a sua composição química. Tal 

assunto foi abordado em umas das perguntas do questionário final da sequência didática. 

Assim, tornou-se interessante discutir sobre os aspectos positivos e negativos inerentes ao uso 

da respectiva liga.  

O palestrante convidado explicou sobre o surgimento histórico da amálgama, as 

propriedades físico-químicas e sua aplicação dentária. Destacou que o risco de contaminação 

pelo mercúrio presente na liga dá-se principalmente no momento de aplicação e retirada da 

restauração, contudo pode-se evitar tal exposição ao isolar o dente a ser restaurado, o que 

impede o contato direto do paciente com o mercúrio presente na amálgama. Além disso, 

esclareceu que os resíduos gerados durante o processo são armazenados e destinados às 

empresas específicas que realizam o devido tratamento de modo seguro e adequado. 

Local: Colégio Estadual do Atheneu Norte Riograndense 

Data: 19/11/ 2018  

Duração: 1 hora/aula (50 minutos) 

Horário: 8h20 min – 9h  

Participantes: 42 alunos presentes 
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Durante a palestra o estudante de odontologia ainda levou a liga em uma cápsula 

demonstrando como se realiza a preparação para seu uso. Através de um modelo dentário 

mostrou dentes com amálgama e com resina, esta também utilizada em restaurações dentárias, 

bem como elencou aspectos positivos e negativos de ambas. Os estudantes interagiram e 

expuseram suas dúvidas, perguntas como “Qual restauração é melhor amálgama ou resina?”, 

“Com quanto tempo se deve trocar a amálgama”, “Por que os dentes com amálgama são 

mais sensíveis a alimentos frios e quente que os dentes com resina” e “onde se descarta os 

resíduos de amálgama?” foram levantados pelos estudantes durante o encontro.   

Considera-se que a palestra foi esclarecedora e alcançou o objetivo proposto, o qual 

consistiu em demonstrar a presença dos metais em outro contexto e embasar sua utilização 

considerando suas propriedades. Além disso, os estudantes conseguiram participar das 

discussões utilizando os conceitos químicos dos metais, o que permitiu maior fluidez nos 

momentos de explicações sobre a liga. As Figuras 13 e 14 demonstram alguns momentos da 

palestra. 

          

Figura 13: Modelo dentário com Amálgama e Resina 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Figura 14: Palestra sobre Amálgama 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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CAPÍTULO 6 – RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 Este capítulo apresenta a análise e a discussão dos resultados da aplicação das 

atividades, bem como as considerações finais. Os dados expostos referem-se aos encontros, 

um, dois, cinco e sete. O Quadro 14 apresenta os instrumentos de coleta de dados utilizados. 

 

Quadro 14: Instrumentos de coleta utilizados para análise dos resultados 

Encontro Instrumentos de coleta 

1   Questionário Prévio contendo seis perguntas abertas 

2 
  Roteiro de leitura de notícias sobre REE 

  Registros do quadro “Um pouco mais sobre Lixo Eletrônico” 

5   Elaboração de um EEE com características sustentáveis 

7  Questionário Final contendo três perguntas abertas 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Foi assumida como técnica para analisar os dados coletados a Análise de Conteúdo 

segundo Bardin (2011) que utiliza a elaboração de categorias para agrupar elementos que 

possuem características comuns de acordo com as respostas obtidas.  

Os registros apresentados estão transcritos literalmente em itálico e entre aspas. 

Nestes, as siglas “A” representam as respostas dos alunos ao questionário inicial, “G” 

representa as respostas dos grupos e “B” as respostas dos alunos ao questionário final. As 

reticências entre parênteses indicam os recortes realizados no conteúdo retirando-se registros 

não relevantes no contexto.  

6.1. Respostas dos estudantes ao questionário prévio 

 O primeiro encontro foi marcado pela aplicação do questionário inicial que foi 

estruturado com seis perguntas subjetivas. O objetivo foi identificar os conhecimentos prévios 

dos estudantes sobre aspectos que envolvem os equipamentos e os resíduos eletroeletrônicos. 

De posse dos resultados, constituiu-se o processo da classificação a partir de 

comparações e diferenciações de conteúdos elementares. As categorias, também denominadas 

rubricas, consistem em uma síntese de informações extraídas da pesquisa para representar os 

dados. Desse modo, as categorias que emergiram a partir dos elementos comuns presentes nas 

respostas dos estudantes ao questionário inicial foram:  

a) O que são os Resíduos Eletroeletrônicos; 
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b) Equipamentos Eletroeletrônicos; 

c) Consumo e destinação dos Celulares; 

d) Aspectos positivos e negativos do uso de EEE; 

e) Substâncias químicas presentes nos EEE. 

6.1.1. O que são Resíduos Eletroeletrônicos  

 Na primeira pergunta foi questionado se os estudantes sabiam o que é Resíduo 

eletroeletrônico, bem como solicitava que explicassem suas respostas. Dos quarenta e três 

respondentes, apenas dois estudantes indicaram que não sabiam o que são os REE. Todavia, 

95% apresentaram alguma definição ou citaram exemplos desses resíduos. As respostas 

semelhantes foram agrupadas em unidades de registros. O Quadro 15 demonstra os 

resultados obtidos, sendo “N” o número de citações nas respectivas unidades. 

 

Quadro 15: Descrição dos estudantes acerca dos REE 

Unidade de 

Registro 
Descrição N Exemplos de Respostas 

Resíduos 

eletrônicos 

ou 

tecnológicos 

Apontaram as 

características eletrônicas 

dos EEE 

25 (58%) 

“São aparelhos eletrônicos que não 

servem mais” 

“ (...) tecnologia/eletrônicos que você não 

usa mais e joga fora” 

Presença de 

metais 

pesados 

Definiram os REE pela 

presença de metais pesados 
7 (16%) 

“São objetos que não prestam mais e 

possuem metais pesados em sua 

composição.” 

“São os aparelhos eletrônicos, eles contém 

metal pesado e esses resíduos não podem 

ser descartados de qualquer forma.” 

Resíduos de 

descarte 

específico 

Afirmaram que os REE são 

equipamentos que após o 

uso necessitam de um 

descarte específico 

6 (14%) 

“Pelo meu conhecimento são resíduos que 

precisam ser descartados em lugares 

adequados e apropriados à eles, e não no 

lixo comum” 

“São aparelhos telefônicos, pilhas, 

computadores etc, que não podem ser 

jogados em um lixo comum do dia-a-dia” 

Exemplos de 

REE 

Apresentaram exemplos de 

REE sem caracterizá-los 
3 (7%) 

“São objetos como celular, computadores, 

baterias que não servem mais” 

“Sim, são pilhas, celulares, baterias e etc” 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 



 

105 

 

Os resultados permitem inferir que a maioria dos estudantes (58%) conseguiram 

associar os REE as características eletrônicas desses equipamentos. Nota-se ainda que nas 

definições apresentadas, onze estudantes (39%) citaram exemplos de REE em suas respostas, 

dentre eles nove mencionaram pilhas e baterias, como A12 “Pelo meu conhecimento são lixo 

como bateria, pilha etc que não podem ser jogados no lixo normal”. Tais resultados 

corroboram com os dados da pesquisa de Ercan e Bilen (2014), estes declaram que os 

estudantes do Ensino Fundamental consideraram as baterias como REE. Um estudante relatou 

que as lâmpadas também compõem essa classe de resíduos, A15“pilhas, baterias, celular, 

fone de ouvido, lâmpada, computador, notebook, PC, etc...”. Essa resposta pode estar atrelada 

ao descarte diferenciado das lâmpadas, as quais também têm metais pesados, o que gerou uma 

ideia equivocada.  

Embora alguns estudantes reconheçam a presença de metais pesados nos REE e 

admitam a necessidade de uma destinação apropriada para esses resíduos, tais aspectos não 

são suficientes para identificá-los. Destaca-se que somente um estudante apontou que as 

partes dos equipamentos eletroeletrônicos também são consideradas REE, a saber: A43 “São 

restos (reaproveitáveis ou não) de produtos eletrônicos”. 

Pode-se concluir que apesar de emergirem elementos relevantes nas respostas dos 

questionários, não é evidente uma compreensão dos atributos essenciais que definem os 

referidos resíduos. Resultados semelhantes também foram percebidos no trabalho de 

Morozesk e Coelho (2016) com alunos do ensino fundamental, os quais em sua maioria não 

apresentarem uma definição coerente dos REE. Tal equívoco pode advir da falta de 

compreensão sobre as características elétricas e eletrônicas desses produtos. Munidos desses 

resultados, assume-se a necessidade de uma identificação correta dos REE para uma 

destinação adequada. 

6.1.2. Equipamentos Eletroeletrônicos  

 A segunda pergunta do questionário solicitou aos estudantes que desenhassem e 

nomeassem os EEE que eles conheciam. De acordo com os resultados, vinte e dois 

equipamentos foram identificados. As respostas foram organizadas e apresentadas no Quadro 

16, de maneira que “N” representa a quantidade de alunos que citaram cada equipamento. 

Dentre estes, alguns foram mencionados em quantidades iguais e por isso foram agrupados 

em um mesmo conjunto.  
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Quadro 16: Lista dos EEE citados pelos estudantes 

Equipamentos Eletroeletrônicos (EEE) 
N (respondentes 

para cada EEE) 

Celular 38 

Aparelho de Televisão 27 

Micro-ondas 21 

Computador 11 

Geladeira 9 

Notebook 6 

Tablet 5 

Fogão e Pilhas 4 

Lavadora de roupa 3 

Rádio, Liquidificador, controle remoto e 

Ar condicionado 
2 

Bateria, lâmpada, vídeo game, Ferro, relógio 

digital, máquina de cortar cabelo, calculadora e 

carrinho de controle remoto 

1 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tendo em vista as respostas dos estudantes, nota-se que o celular foi o EEE citado por 

grande parte dos respondentes (88%), talvez esse resultado esteja atrelado ao seu uso pelos 

participantes. A televisão e o micro-ondas estiveram entre os mais mencionados. Seis 

respondentes desenharam apenas um equipamento, como; rádio, computador e celular, este 

último em número maior. Trinta e três estudantes (78%) registraram três ou mais EEE, como 

apresentado por A7 na Figura 15. 

 

Figura 15: Registro de EEE de acordo com o aluno A7 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Em menor número, os estudantes conseguiram identificar aparelhos elétricos e/ou 

eletrônicos diversos, a saber: calculadora, ferro, liquidificador, máquina de cortar cabelo, 

relógio digital e carrinho de controle remoto. Isto demonstra que mesmo não sabendo definir 

corretamente os REE, de algum modo os respondentes reconhecem alguns EEE que não são 

comumente evidenciados nos meios de comunicação. O registro de A4, na Figura 16, 

expressa o caráter elétrico dos equipamentos que ele elencou, já que seu desenho enfatiza o 

uso de eletricidade, além disso demonstra o aspecto eletrônico percebido no display. 

 

Figura 16: Caráter elétrico dos EEE segundo A4 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Outro ponto que pode ser destacado é que os desenhos elaborados diversas vezes 

demonstraram a característica eletrônica desses equipamentos através do display, teclados e 

equipamentos com telas sensíveis ao toque. Todavia, o aspecto elétrico só foi destacado por 

A4. Como já discutido, acredita-se que estes resultados podem estar vinculados ao 

desconhecimento da diferença entre equipamentos elétricos e eletrônicos, no que tange suas 

características.  

6.1.3. Consumo e destinação dos Celulares  

 As perguntas três e quatros buscou identificar quantitativamente o consumo de 

celulares pelos estudantes e a destinação desses equipamentos após ter seu funcionamento 

comprometido.  

Durante a aplicação do questionário, foi possível perceber que ao calcularem a 

quantidade de celulares que já possuíram, alguns estudantes demonstravam surpresa diante do 

resultado. Ao serem questionados acerca do consumo de celular, todos os estudantes 
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afirmaram já ter possuído ao menos dois aparelhos durante a sua vida. Apenas dois 

respondentes relataram estar sem celular no momento. A média aritmética do consumo desses 

aparelhos pelos estudantes foi em torno de seis. Kobs (2017) em sua pesquisa também 

percebeu que a maioria dos estudantes possui celular e que a principal motivação para troca 

destes aparelhos advém da falta de funcionamento. Nesse sentido, pode-se destacar a 

obsolescência programada como um propulsor ao consumo, porquanto, visando garantir a 

adesão de novos equipamentos, a vida útil dos produtos é alterada (ALADEOJEBI, 2013; 

GONÇALVES, 2011; MAGERA, 2013).  

 A pergunta quatro buscou saber o que os estudantes fariam caso seu celular quebrasse. 

A intenção da questão consistiu em identificar a destinação desses equipamentos. 

Considerando as diversas possibilidades apontadas pelos estudantes, emergiram sete unidades 

de registro que indicam os procedimentos que seriam realizados diante da eventual quebra do 

aparelho. O Quadro 17 descreve os resultados, sendo “N” o número de citações nas 

respectivas unidades. 

 

Quadro 17: Destinação dos celulares na opinião dos estudantes 

Unidade de 

Registro 
Descrição N Exemplos de Respostas 

Guardar 

Afirmaram que 

guardariam o celular em 

casa 

9 (21%) 

“Guardaria, por que sei que é um resíduo 

eletrônico.” 

“Guardaria, assim como todos os outros.” 

“Guardaria até ele ter um destino apropriado, 

inclusive, ainda tenho um guardado.” 

Consertar ou 

Comprar 

Levaria ao conserto, caso 

o custo-benefício não 

fosse compensatório, 

comprariam outro celular 

8 (18%) 

“Mandaria para o conserto e se fosse o 

mesmo preço de comprar um novo, eu preferia 

comprar.” 

“Eu procuraria um conserto e se não valesse 

a pena, jogaria fora e compraria um novo.” 

Consertar ou 

Guardar 

Levaria ao conserto, caso 

não voltasse a funcionar 

guardariam o celular em 

casa 

7 (16%) 

“mandaria consertar, ou guardaria na minha 

gaveta, como eu já faço.” 

“Se eu não levasse para o conserto, eu 

guardaria (tenho muitos celulares velhos que 

não funcionam mais).” 

Vender 

Apresentou apenas a 

opção de vender o 

aparelho 

6 (14%) 

“Vendia algumas das peças e jogava o resto” 

“Venderia o resto que sobrou, pros caras que 

entendem aproveitar o resto das peças, como 

já fiz uma vez.” 
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Descartar 

corretamente 

Apontaram que 

descartariam em um local 

adequado 

5 (11%) 

“Procuraria um local específico e adequado 

para joga-lo.” 

“(...) Eu poderia dar/vender a alguma 

organização para que talvez ele pudesse ser 

reciclado.” 

Descartar 

Afirmaram que 

descartariam o celular 

sem apontar seu destino 

final 

5 (11%) 
“Jogava no lixo” 

“Jogava fora e compraria outro.”  

Comprar um 

novo 

aparelho 

Indicaram somente que 

comprariam um aparelho 
4 (9%) 

“Compraria outro e guardaria o quebrado ou 

trocaria.” 

“Compraria outro.” 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

É possível inferir que a primeira opção da maioria dos estudantes seria guardar o 

celular em casa (21%). O interessante é que alguns respondentes propuseram outras 

estratégias como consertar ou comprar um aparelho novo, contudo ainda assim apontam que 

guardariam o celular quebrado. Algumas falas demonstram que o armazenamento de celulares 

é uma prática comum desses consumidores. A2 expõe que vivenciou uma situação semelhante 

à descrita na pergunta, “eu mandei consertar, daí quando não tem conserto eu deixo 

guardado em uma caixa”. Esses dados corroboram com a investigação de Kobs (2017), a qual 

constatou que a maioria dos estudantes guardam seus celulares em desuso em casa. 

 O conserto do aparelho é citado por quinze estudantes, todavia muitos relataram que 

avaliariam o custo do reparo frente à possibilidade da adesão de um celular novo. Já a 

alternativa do descarte, é evidenciada na resposta de dez estudantes. Destes, sete relataram 

que descartariam no lixo ou em lugares adequados, apenas três indicaram o local que 

destinariam esse material (organização ou um centro de reciclagem). O estudante A35 foi o 

único que citou a devolução ao comerciante como opção à destinação correta: “Eu deixaria 

guardado em casa ou levaria até a loja”. 

 Alguns trabalhos pesquisaram acerca do descarte dos EEE por estudantes. Os 

resultados indicaram que há um desconhecimento sobre o local correto de dispor esses 

resíduos, como também os fabricantes não informam o destino adequado. As opções de 

descarte que mais emergiram foram: guardar em casa, vender, descartar junto ao resíduo 

domiciliar, descartar em Ecopontos, doar para cooperativas e ONGs. Poucos participantes 

reconheceram a devolução ao comércio como uma escolha coerente e amparada pela lei 
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brasileira (ERCAN; BILEN, 2014; KOBS, 2017; MOROZESK; COELHO, 2016; 

OLIVEIRA; GOMES; AFONSO, 2010).  

 Destaca-se nesse cenário, que a cidade de Natal/RN possui 36 bairros e 18 pontos de 

coleta de REE. Ao serem questionados sobre o descarte correto desses equipamentos durante 

as aulas, apenas duas estudantes mencionaram reconhecer um desses pontos, como indicado 

na fala da aluna “sei que no Shopping da zona norte tem um ponto, professora”. O referido 

Ecoponto é o único situado na zona norte da capital que, por sinal, é a maior zona 

administrativa em número de residentes e extensão em área. Tal discussão pode demonstrar 

que ao citarem o descarte como possibilidade, os estudantes não revelaram o local apropriado 

da destinação devido não identificarem os pontos fixos de coleta em Natal, como também não 

reconhecem a devolução aos comerciantes ou fabricantes como uma opção.  

6.1.4. Aspectos positivos e negativos do uso de EEE 

 A quinta pergunta questionou aos estudantes se eles identificavam aspectos positivos e 

negativos atrelados ao uso de EEE.  Todos os estudantes citaram ao menos um aspecto 

positivo relacionado à utilização desses equipamentos, contudo quatro respondentes não 

reconheceram nenhum aspecto negativo, como observado nos registros de A24 e A8 

respectivamente “Não vejo nada de negativo até então, pois os aparelhos eletrônicos ajudam 

muito no dia a dia” e “São vários pontos positivos, mas, negativos não consigo pensar em 

nenhum agora”. O Quadro 18 apresenta as respostas dos estudantes a referia questão, em que 

“N” representa o número de respostas obtidas para cada descrição.  

  

Quadro 18: Pontos positivos e negativos apontados pelos estudantes sobre o uso do EEE 

Aspectos Descrição N Exemplos de Respostas 

Positivos 

Ferramentas facilitadoras para 

atividades do cotidiano 
30 (70%) 

“De positivo vejo que a vida fica ‘um pouco 

mais fácil’, ou melhor dizendo, mais 

prática.” 

Fonte de informação, 

conhecimento e entretenimento 
7 (16%) 

“pontos positivos: você pode usar para se 

comunicar, facilmente, e ficar por dentro das 

notícias” 

Auxilia na comunicação 6 (14%) 
“(...) fica mais fácil a comunicação, 

diversão” 

Negativos Dependência tecnológica 17 (39%) 

“(...) um ponto negativo é que muitas 

pessoas não sabem usar bem esses 

equipamentos e usam de forma exagerada” 
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Descarte problemático 8 (18%) 

“(...) de negativo temos os resíduos 

produzidos durante a produção e descarte 

dos mesmos” 

“(...) se descartados, podem piorar ainda 

mais a poluição do planeta” 

Afeta a interação social 6 (14%) “Negativo afastamento da vida social” 

Problemas à saúde 6 (14%) 
“(...) também causa problemas de saúde, 

principalmente na postura” 

Consumo de energia 4 (9%) 
“(...) e o lado negativo é que consome muita 

energia” 

Radiação 2 (4%) 
“(...) e o negativo é que eles têm muita 

radiação e isso prejudica” 

Riscos de acidentes 2 (4%) 

“(...) são materiais perigosos (altos riscos de 

acidentes)” 

“(...) eles podem explodir e acontecer algo 

muito grave com você” 

Baixa durabilidade 1 (2%) 
“(...) seu ponto negativo é que pode 

queimar” 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Os pontos positivos mais reconhecidos pelos estudantes acerca do uso dos EEE foram 

atribuídos à facilidade e praticidade oferecidas pelos artefatos nas atividades do cotidiano. Em 

contrapartida, a dependência tecnológica é citada como o maior aspecto negativo desses 

equipamentos. A problemática do descarte foi reconhecida como o segundo ponto negativo, o 

que denota que os estudantes percebem a destinação dos REE como um aspecto conflitante. 

Quanto os impactos à saúde, foram mencionados o sedentarismo e as consequências à postura. 

Os resultados da pesquisa de Kobs (2017) demonstram que os estudantes precisam de mais 

informações relativas ao descarte correto de celulares. Ademais, o uso de aparelhos celulares 

pelos estudantes comprometeu a prática de atividades físicas, interações sociais, problemas de 

coluna, afetou o sono e estudos em grupo. Para o autor é relevante utilizar esses aparelhos de 

modo consciente, ponderando acerca de seus benefícios e consequências à saúde. 

 De modo geral, as respostas dos estudantes podem indicar uma discussão, 

principalmente, sobre os impactos positivos e negativos do uso de celulares e não dos EEE 

como um todo. Essa percepção pode ser atribuída à interação mais frequente dos estudantes 

com esse aparelho, ou o pouco reconhecimento sobre os EEE. Pode-se enfatizar ainda, que 

alguns estudantes associaram os riscos de acidentes e a radiação como problemas ao uso 

desses artefatos. Segundo Dutra (2010) o tema radiação, bem como sua relação com os 

telefones móveis deveriam ser mais discutidos na educação básica. A falta de informação 

sobre os diferentes tipos de radiações e seus impactos à saúde, evidenciam concepções 

equivocadas sobre o assunto pelos estudantes.  
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 Os pontos positivos elencados pelos estudantes voltam-se a facilidade dos EEE nas 

atividades diárias como informação, entretenimento e socialização. Ou seja, a leitura desses 

aspetos está atrelada apenas as tecnologias de comunicação, não sendo percebidas 

considerações acerca de equipamentos voltados à área de saúde, educação, segurança, 

indústrias e engenharia. A presença da tecnologia é percebida em diversas áreas e acompanha 

a evolução do homem desde os primórdios, os avanços na medicina, na química dos materiais, 

na comunicação, transportes, educação e alimentação têm evoluído e novas perspectivas têm 

surgido. Para Bazzo (1998) não se pode negar as contribuições da C&T nos últimos anos, no 

entanto, não podemos nos conformar com esse olhar apenas, pois a C&T incorporam questões 

sociais, éticas e políticas. 

 Outro ponto a ser destacado, é o fato de alguns estudantes não conseguirem perceber 

os impactos negativos inerentes ao uso de EEE, o que pode sinalizar uma percepção acrítica 

aos avanços tecnológicos. O relato de A22 assevera tal possibilidade “Vejo de positivo que 

podemos evoluir cada vez mais em relação a tecnologia”. A imagem da C&T como benéfica, 

objetiva e endereçada aos interesses sociais é conferida a concepção tradicional da Ciência. A 

perspectiva que o desenvolvimento de produtos tecnológicos gera apenas progresso 

demonstra uma visão simplista e comum que associa tecnologia à aspectos humanos.  

 Segundo Bazzo (1998) a tecnologia tem conformado a sociedade em uma confiança 

excessiva, há uma espécie de deslumbramento da modernidade tecnológica. O autor enfatiza 

que as máquinas e os produtos da atividade científica não são maus nem bons, nem positivos 

nem negativos em si, pois não cabe atribuir a construções humanas um comportamento. No 

entanto, o que se pode considerar é o uso que se faz destas tecnologias, podendo ser negativo 

ou positivo para a vida humana. Nesse sentido, afirma-se a relevância da abordagem CTS 

para discutir a subjetividade da C&T e seus impactos socioambientais. 

Por fim, apenas um estudante mencionou aspetos sobre a baixa durabilidade desses 

equipamentos. Ao considerar a idade dos estudantes, todos adolescentes, e a média de 

consumo de celulares, é possível destacar certa frequência no consumo desses aparelhos, 

tendo em vista que os jovens são o público de interesse. Diante dos diversos fatores que 

podem motivar a adesão constante, percebe-se a necessidade de discutir acerca da 

obsolescência que por vezes não é percebida, como constatado pelas respostas dos alunos. A 

pouca durabilidade desses equipamentos atrelados ao alto custo de reparo intensifica o 

consumo. 
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6.1.5. Substâncias químicas presentes nos EEE  

A última pergunta questionava aos estudantes se estes reconheciam alguma substância 

química nos EEE. De acordo com as repostas, percebeu-se que vinte e dois respondentes 

(51%) apontaram desconhecer tais substâncias, rês (7%) deixaram a questão em branco. Ou 

seja, 58% dos alunos não identificaram nenhum componente químico nos EEE, os demais 

respondentes indicaram a presença de metais nesses equipamentos. O Quadro 19 apresenta os 

resultados obtidos, no qual “N” representa o número de alunos que citaram os respectivos 

metais. Dentre estes, foram agrupados em um mesmo conjunto os metais mencionados em 

quantidades iguais. 

 

Quadro 19: Substâncias químicas apontadas pelos estudantes 

Substâncias Químicas  
N (respondentes para 

cada substância) 

Mercúrio 8 

Chumbo 7 

Titânio 4 

Metal e Alumínio 3 

Cobre e Prata 2 

Metais pesados 2 

Silício, Ferro, Lítio e Ouro 1 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com o Quadro 19 o mercúrio foi o metal mais citado pelos estudantes. 

Alguns respondentes nomearam os equipamentos que possuía esse metal, como aludido nas 

respostas de A9 e A17 respectivamente “(...) O mercúrio. (utilizado em computadores TV de 

tela plana, entre outros)” e “já ouvi falar sobre mercúrio em baterias”. De acordo com a 

pesquisa de Ercan e Bilen (2014) o cobre foi o constituinte dos EEE mais reconhecido pelos 

estudantes do nível fundamental. Os autores discorrem que os alunos não estão bem 

informados sobre os componentes dos produtos eletroeletrônicos. 

 Os metais pesados também foram mencionados por dois estudantes. A30 aponta: 

“Chumbo e outros metais pesados como titânio, mercúrio, etc”. Embora o mercúrio e o 

chumbo tenham sido os metais mais citados, a maior parte dos respondentes não os 
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descrevem como metais pesados, talvez por não reconhecerem tal conceito, o que ficou claro 

quando se questionou sobre os metais pesados na aula de química. 

Torna-se evidente que os estudantes, os quais também são consumidores, não 

conhecem a composição química dos EEE. Daí pode-se destacar a relevância de um Ensino de 

Química que discuta os constituintes dos materiais, alimentos e das tecnologias que estão ao 

nosso redor. Como será possível fazer escolhas conscientes frente ao desconhecimento 

químico? Como ponderar sobre o consumo? Segundo Santos e Schnetzler (2003) as 

habilidades básicas que caracterizam o cidadão é o julgamento e a participação, para isso 

enfatizam que o Ensino de Química precisa ser centrado na inter-relação entre a informação 

química e o contexto social.  

Sem o conhecimento químico a tomada de decisão é limitada, pois o cidadão não 

dispõe de informações que possa subsidiá-lo. Além disso, acredita-se que a identificação dos 

componentes químicos presentes nos EEE pode favorecer a compreensão sobre o descarte 

correto desses equipamentos, bem como permite discutir acerca dos impactos socioambientais 

desses resíduos.   

6.2. Problemática dos Resíduos Eletroeletrônicos 

 O segundo encontro da SD objetivou situar os estudantes à problemática que envolve 

os REE. Para tanto, foram distribuídas notícias sobre o tema e um roteiro orientador de 

leitura, o qual citavam as principais informações a serem retiradas do texto para posterior 

discussão. Assim, em grupos os estudantes realizaram a leitura das notícias, registraram os 

conteúdos essenciais e seguidamente socializaram as informações.   

 Deste modo, três notícias serviram de base para a discussão, como também treze 

grupos foram criados, quatro grupos com a notícia 1, quatro com a notícia 2 e cinco grupos 

com a notícia 3. Os conteúdos a serem registradas no roteiro orientador de leitura questionava 

acerca da intenção da notícia, fonte, data de publicação, público alvo, informações essenciais, 

pontos de destaque e observações. O Quadro 20 exibe as principais indicações dos grupos. 
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Quadro 20: Registros dos grupos sobre as notícias 

Grupo 

leitor 

Intenção da 

Notícia 

Principais 

Informações 
Pontos de destaque Observações 

Notícia 

1 

 

G1 

G2 

G3  

G4 

“(...) Alertar a 

população o perigo 

do descarte 

inadequado dos 

resíduos 

eletroeletrônicos” 

 

“Informar que o 

governo do Brasil 

não se importa com 

o descarte de lixo 

eletrônico, tendo 

assim poucos 

pontos de coleta” 

“Os potiguares são 

responsáveis pela 

produção de 5 mil 

toneladas de lixo 

eletrônico por ano” 

 

“O lixo eletrônico 

possui alguns 

materiais como 

chumbo, mercúrio, 

cádmio, arsênio que 

são prejudiciais a 

saúde humana” 

“Eles terem criado 

uma campanha para 

coletar lixo eletrônico” 

 

 “(...) saber que o lixo 

eletroeletrônico além 

de ser altamente 

prejudicial ele cresce 3 

vezes mais que o lixo 

comum” 

 

“Existe alguma forma 

de descartar resíduo 

eletroeletrônico em 

casa, de maneira 

correta, sem que seja 

necessário se deslocar 

até um local próprio de 

descarte?” 

Notícia 

2 

 

G5 

G6 

G7 

G8 

“Orientar as 

pessoas sobre o lixo 

eletrônico, evitando 

o descarte em 

lugares 

inadequados.” 

  

“Serve para 

conscientizar as 

pessoas sobre o lixo 

no mundo” 

“O número de 

resíduos reciclado 

(apenas 20%). O 

crescimento do lixo 

descartado, os 

países que mais 

geram lixo 

eletrônico” 

“44,7 milhões de 

toneladas foram 

geradas em 2016 , 

um crescimento de 

8% desde 2014” 

 

“O tanto de toneladas 

que foi gerado e o 

tanto que foi 

reciclado” 

 

“(...) ‘pesam juntos 

cerca de nove grandes 

pirâmides Gizé , ou se 

preferir, 4,5 mil torres 

Eiffel’” 

 

“De que maneira 

podemos trabalhar 

para manter o planeta 

livre desse tipo de 

poluição? Além de 

reciclar” 

 

“Por que a região da 

Europa é a maior 

geradora de resíduo?” 

 

“VILÕES 

SILENCIOSOS” 

 

 

Notícia 

3 

 

 

G9 

G10 

G11 

G12 

G13 

“Alerta a 

população sobre os 

riscos do mal 

descarte do lixo 

eletroeletrônico” 

 

“Alertar sobre o 

perigo que 

substâncias 

presentes nos 

eletrônicos podem 

causar aos seres 

humanos” 

“As substâncias dos 

aparelhos 

eletrônicos” 

 

“Informa como a 

poluição de um lixo 

eletrônico pode 

causar ao meio 

ambiente e a nós” 

“As doenças 

causadas” 

 

“Quando é dito no 

texto que afeta os 

lençóis freáticos, a 

água,  a terra 

chegando até o gado” 

“Podem por em risco a 

saúde dos seres 

humanos caso estes 

materiais não sejam 

descartados de forma 

apropriada” 

 

“O quanto é bom se 

informar sobre tudo 

que temos e como nos 

prevenir do pior para 

toda uma humanidade” 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir dos registros dos grupos, pode-se apontar que a atividade proporcionou uma 

discussão acerca dos impactos socioambientais do descarte dos REE. Com relação a intenção 

das notícias, os estudantes conseguiram identificar o aspecto informativo dos textos, os quais 

alertavam sobre a relevância de uma destinação apropriada. Quanto as principais informações, 
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os registros demonstram que as substâncias presentes nos EEE foram bastante mencionadas e 

seus efeitos à saúde também foram discutidos durante a aula. 

Quando questionados sobre os pontos das notícias que mais se destacaram, os 

estudantes evidenciaram atenção para a produção desses resíduos no mundo, no Brasil e no 

RN. Em maior número a presença de substâncias perigosas à saúde associadas ao descarte 

incorreto foi destaque nesse primeiro momento. Esse registro torna clara a relevância de se 

discutir sobre a química dos materiais, bem como abordar os impactos das tecnologias ao 

meio ambiente e à saúde, já que tratam-se de questões de conhecimento público e desmistifica 

a imagem da C&T como neutra. 

Na perspectiva dos respectivos grupos, de modo geral, as notícias 1 e 3 destinava-se 

aos consumidores, já a notícia 2 ao público em geral. Os registros a seguir demonstram tais 

aspetos, G2 “Todos os grupos que utilizam aparelhos eletrônicos”; G12 “A todo mundo pois 

nos tempos de hoje todos usam algum tipo de aparelho eletrônico”. Observou-se ainda que 

dos treze grupos, quatro deles relataram que os jovens são o público alvo da notícia, como 

enfatizado por G4 e G8 respectivamente “Para jovens e adultos, pois são os que mais usam 

esse tipo de eletrônico.” e “todo o público, mas, principalmente aos jovens e pessoas que têm 

boas condições”. Estes relatos permitem inferir que os estudantes reconhecem os jovens 

como o público de interesse do mercado, como já discutido por Brum e Hillig (2010). 

Tendo em vista os registros do quadro “Um pouco mais sobre Lixo Eletrônico”, o 

Quadro 21 demonstra as perguntas elaboradas pelos grupos após a socialização das notícias. 

 

Quadro 21: Um pouco mais sobre lixo eletrônico 

Grupos Perguntas elaboradas pelos grupos 

G1 “O lixo eletrônico tem alguma utilidade?” 

G2 “Por que o lixo eletrônico demora tanto para se decompor?” 

G3 “Tem como descartar o lixo eletrônico em casa?” 

G4 
“É possível queimar o lixo eletrônico sem causar risco a saúde?” 

“O que acontece se jogar o lixo eletrônico no mar?” 

G5 “Qual a razão da Europa ser a maior geradora de resíduos?” 

G6 “Será que temos recursos suficientes para manter esse ritmo de crescimento?” 

G7 “Onde o lixo pode ser descartado corretamente?” 

G8 “Quais as principais substâncias químicas usadas nesses aparelhos eletrônicos?” 
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G9 “Podemos produzir equipamentos sem produtos tão tóxicos?” 

G10 “Poderíamos produzir eletrônicos sem utilizar tantas substâncias tóxicas?” 

G11 
“Como esses elementos químicos podem nos contaminar, já que os eletrônicos são 

usados todos os dias pelas pessoas?” 

G12 “É possível fabricar eletrônicos sem as substâncias que fazem mal?” 

G13 
“Já que o lixo eletrônico é tão causador de doenças malignas porque ele não é tão 

divulgado como as outras?” 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 As perguntas registradas no quadro acima demonstram que o interesse dos alunos a 

respeito do tema foi além das informações contidas nos textos. As notícias provocaram 

inquietações a respeito do descarte de REE, composição, riscos à saúde e fabricação de 

equipamentos com componentes menos tóxicos.  

 Questões voltadas à produção são contempladas pela Política Nacional de Resíduos 

Sólidos brasileira, a qual em seus princípios incentiva o desenvolvimento de tecnologias mais 

limpas e a utilização de insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados, a fim de 

minimizar impactos ambientais. Também descreve que os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes devem colocar no mercado produtos cuja fabricação gerem 

poucos resíduos sólidos e que após seu uso possam ser reutilizados e reciclados. Bem como, 

sugerem que as atividades produtivas precisam alcançar eficiência e sustentabilidade. 

O descarte de EEE gerou dúvidas, diante disso foi questionado quantos alunos 

guardavam em casa os celulares em desuso, dos trinta e sete presentes vinte e oito afirmaram 

que devido não saberem onde descartá-los, preferiam deixar em suas residências. Um aluno 

indicou que certa vez descartou seu celular antigo na rua, visto que desconhecia o 

procedimento certo a se realizar, outro sugeriu queimar os equipamentos, já que acreditava 

que poderia resolver o problema. Tais apontamentos indicam que os estudantes não sabem 

como descartar corretamente os REE, como também desconhecem os pontos de coleta desses 

resíduos na cidade de Natal. 

A construção do mural foi bastante interessante, pois os grupos se articularam para 

expor suas dúvidas. Ao final, eles estavam satisfeitos com a discussão e conscientes de que 

expressaram todas as inquietações sobre a temática. É possível inferir que a atividade 

conseguiu gerar indagações que contribuíram para seguir as discussões sobre os REE com 

maior fluidez. As questões levantadas contemplaram aspectos sociais, científicos, ambientais, 
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de desenvolvimento e valores. A ausência na divulgação de informações sobre tal 

problemática também é percebida nas perguntas.  

Vale salientar que diversas perguntas sinalizaram interesse a aspectos químicos sobre a 

composição, utilização e eliminação de substâncias e materiais. Este indicativo reitera a 

necessidade de se discutir sobre os constituintes dos EEE, em especial as propriedades 

químicas dos materiais e a presença de metais pesados, todavia este trabalho volta-se ao 

estudo dos metais. 

O quadro elaborado foi levado aos encontros durante a intervenção, a fim de 

proporcionar aos estudantes o acompanhamento das discussões frente aos questionamentos 

apresentados. O quadro proporcionou ainda a identificação de diversos pontos a serem 

contemplados no decorrer da sequência de atividades.  

 6.3. Refletindo sobre o Consumo Consciente 

 Visando refletir sobre o consumo consciente, o quinto encontro embasou-se em 

discutir sobre a influência da mídia no consumo; apresentar o fenômeno da obsolescência 

tecnológica e explicar os sete tipos de consumidor segundo Gonçalves (2011). Assim, dois 

momentos para participação da turma foram pensados. O primeiro surgiu a partir da leitura do 

comercial de vídeo de um aparelho celular e o segundo por meio da elaboração de um EEE 

fictício que trouxessem elementos de interesse para o consumidor sustentável.  

 A apresentação da propaganda comercial teve duração de um minuto. Foi solicitado 

aos estudantes que expusessem os elementos de destaque do vídeo com relação ao objetivo da 

propaganda e quaisquer outros aspectos que considerassem interessantes. Quanto ao objetivo, 

os estudantes apontaram que seria a venda do equipamento que possui uma câmera inovadora 

com alta qualidade de resolução. Nesse momento, destacaram as múltiplas funções presentes 

em um único aparelho, como: câmera de vídeo e fotográfica, agenda, MP3 player, jogos, 

acesso as redes sociais e aplicativos diversos. Segundo uma das alunas “eles não vendem 

mais um celular, vendem um serviço”. Além disso, os estudantes destacaram os seguintes 

pontos no comercial: os atores eram jovens, as cenas ocorriam em momentos de diversão, os 

ambientes pareciam ser elitizados, os consumidores eram abastados, demonstrava-se uma 

sensação de felicidade, a trilha sonora era animada, passava-se a imagem de maior interação 

social por meio do aparelho e na última cena todos os jovens que tinham o celular se 

conectavam.  
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 Tais apontamentos evidenciam que os estudantes conseguiram compreender a imagem 

social que por vezes é atribuída aos artefatos, vende-se uma ideia de significados como já 

discutido por Gonçalves (2011). Como também, alguns aspectos da propaganda sinalizam que 

os jovens constituem em um grupo de interesse midiático, já que estão sempre se 

modernizando e aderem às novas tecnologias com maior facilidade. Vale ressaltar que em 

nenhum momento da propaganda citou-se questões ambientais como valoração ao produto, o 

que promove o desconhecimento destes impactos relacionados às tecnologias. 

 Com relação à obsolescência, os estudantes demonstraram desconhecimento sobre o 

fenômeno e denotaram importância a descoberta. Quanto as possíveis mudanças na vida útil 

dos equipamentos, todos os estudantes indicaram que perceberam uma diminuição na 

durabilidade nos produtos tecnológicos, uma das alunas afirmou: “os celulares não aguentam 

uma queda” outro reforçou dizendo “minha avó tem um celular faz oito anos e nunca 

quebrou, enquanto eu tenho que trocar de aparelho pois sempre dá defeito”. A discussão 

continuou com a observação de outra aluna: “já tentei consertar meu celular, mas não 

compensava, então comprei outro”. Tais relatos reforçam a presença da obsolescência 

tecnológica de vida funcional e de reparo limitado apresentada por Aladeojebi (2013).  

 Com relação ao público alvo, os estudantes acreditam que os jovens são o foco da 

mídia devido estarem sempre buscando artefatos novos, seguidamente enfatizaram que os 

adultos também utilizam muitos equipamentos para o trabalho. 

 Para a atividade final de elaboração de um EEE, nove grupos com quatro integrantes 

organizaram-se. Como resultado os seguintes equipamentos surgiram: uma prancha de cabelo, 

um fone de ouvido, uma bicicleta ergométrica, uma mochila, um condicionador de ar e quatro 

celulares. Alguns dos EEE são apresentados nas Figuras 17, 18 e 19 seguir. 
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Figura 17: Elaboração de uma Eco esteira 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O EEE intitulado pelo grupo como “Eco esteira” tratava-se de um equipamento 

voltado ao exercício físico. Conforme o uso, a energia do movimento seria transformada em 

energia elétrica para o ambiente, podendo ser armazenada. 

 

Figura 18: Elaboração de um Celular com placa solar 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O grupo que elaborou o “Isunplate” destacou que o aparelho celular possuía placas 

solares que gerava uma energia limpa e dispensava o uso de energia elétrica para carregá-lo.  
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Figura 19: Elaboração do Green Phone 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O “Green Phone” é o aparelho celular que possui 46% de sua composição de materiais 

recicláveis, como também sua bateria é recarregada através de energia solar. 

Em suma, a maioria dos grupos ao elaborarem seus EEE apresentaram elementos 

relevantes das discussões realizadas em sala. Destacam-se alguns aspectos abordados: uso de 

produtos com descarte menos danoso; produtos mais duráveis; descontos de adesão por meio 

da entrega do equipamento antigo; redução no preço do equipamento devido a utilização de 

materiais reciclados; e a diminuição dos metais pesados. Foi possível perceber aspectos sobre 

a obsolescência, impactos socioambientais e econômicos. Apenas um grupo não elaborou de 

fato um EEE e sim uma mochila que continha partes desses equipamentos, com painel solar e 

circuito para carregar o celular, Figura 20. 
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Figura 20: Mochila com painel solar 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os grupos demonstraram criatividade em suas criações e expressaram compreender a 

dinâmica da atividade. Percebeu-se uma disposição em informar ao consumidor mais que a 

funcionalidade dos produtos, buscou-se conferir peculiaridades valorativas aos equipamentos, 

as quais foram fomentadas pelo uso de placas solares, slogans e pela presença dos termos 

“Eco” e “verde” atribuindo menor impacto à natureza. Em outras palavras, os EEE 

apresentaram características sustentáveis. 

 Por fim, percebeu-se como limitação o tempo reduzido para elaboração dos 

equipamentos. As discussões sobre o vídeo, que foi passado algumas vezes, e sobre a 

obsolescência tecnológica, demandaram mais tempo que o proposto em virtude da 

participação dos estudantes frente a um assunto pouco abordado. Assim, os grupos não 

aperfeiçoaram seus desenhos como demonstraram desejar.  

6.4. Respostas do Questionário Final 

 O questionário final consistiu em três perguntas subjetivas e foi entregue 

individualmente. A primeira pergunta solicitou aos estudantes que indicassem os encontros 

que mais gostaram. A segunda abordou a problemática do uso da liga amálgama e as 

propriedades dos metais. A última pergunta buscou identificar aspectos das relações CTS ao 

descarte incorreto dos resíduos eletroeletrônicos. 
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6.4.1. Aulas que os estudantes mais gostaram 

 A primeira pergunta buscou identificar qual das ações da SD os estudantes mais 

gostaram, bem como deixava-os livres para indicar mais de uma aula e acrescentar sugestões 

ou observações. Sendo assim, o questionário apresentou um resumo das atividades realizadas 

em seus respectivos encontros para que os estudantes relembrassem. Quarenta e dois 

estudantes responderam o questionário. O Quadro 22 apresenta os resultados obtidos, “N” 

representa o número de alunos que assinalaram gostar dos respectivos encontros.  

 

Quadro 22: Aulas que os estudantes mais gostaram 

Encontro Descrição da atividade N Exemplos de Respostas 

2 

Leitura de notícias de jornais e 

elaboração do quadro “Um 

pouco mais sobre Lixo 

Eletrônico” 

12 

(29%) 

“Essa, pois lendo as notícias meu interesse 

pelo assunto surgiu, com isso, veio à tona 

várias dúvidas” 

“Aprendemos sobre lixo e o fato de o governo 

não se importar como deveria, a falta de 

avisos e pontos de coleta, os malefícios que 

esse tipo de lixo pode provocar” 

3 

Leitura da cartilha Informativa 

e discussão sobre o descarte de 

REE 

13 

(31%) 

“Gostei dessa pois me informou pontos de 

coleta, pois no mapa do google não tem 

dizendo e na cartilha explica bem direitinho” 

“Gostei dessa aula, pois ela me mostra o 

quanto uma coisa que faz tão mal para a 

saúde tem pouquíssimos descartes corretos 

para o lixo” 

4 

Elaboração de cartazes que 

alertavam sobre a problemática 

desses resíduos e coleta de lixo 

eletrônico na escola 

25 

(60%) 

“Aula preferida, pois aprendemos na prática 

e pudemos trazer um pouco do trabalho para 

outras turmas decorando o hall da escola” 

“Essa aula foi a melhor para mim pois 

botamos o nosso conhecimento na prática” 

5 

Aula de Química sobre a 

presença dos metais no 

cotidiano, propriedades dos 

metais e análise dos metais 

presentes em placas de circuito 

6 

(14%) 

“Gostei muito dessa aula pois ajudou a 

expandir meus conhecimentos sobre os metais 

e também coisas que eu não sabia” 

“Gostei, pois aprendi mais sobre os metais” 

6 

Aula sobre influência no 

consumo de EEE e elaboração 

de um EEE com elementos 

sustentáveis 

8 

(19%) 

“Uma das melhores aulas pois nós discutimos 

sobre questões sociais e de marketing” 

“Foi minha aula favorita porque aprendi 

sobre os tipos de consumidores e no final 

inventamos um equipamento eletrônico 

sustentável” 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Pode-se inferir que a maioria dos estudantes demonstrou preferência pelo encontro 

destinado à elaboração dos cartazes e à coleta dos REE na escola. Por meio dos registros nota-

se que o motivo de tal escolha advém da atividade proporcionar o envolvimento dos 

estudantes como atores do processo de conscientização da problemática na escola. Sendo 

assim, a divulgação da problemática nas salas de aula e na rádio da escola; a elaboração de 

cartazes informativos; e a coleta dos REE consistiram em um conjunto de ações que foram 

desenvolvidas e responsabilizadas aos estudantes. 

Santos e Schnetzler (2003) defendem que o ensino na perspectiva CTS implica a 

participação ativa dos alunos munidos de uma consciência sobre os valores comprometidos 

com a sociedade. Santos e Maldaner (2011) destacam que a escola é o espaço privilegiado 

para desenvolver práticas voltadas ao enfoque CTS de modo que contemple problemáticas 

locais, sem perder de vista os impactos globais e que alcance a comunidade escolar. A 

preocupação em informar a escola sobre a problemática, é percebida nos registros de B17 e 

B22 respectivamente, “Gostei muito dessa aula pois ela incentivou uma preocupação com o 

lixo eletrônico que antes não existia na escola” e “Através dos cartazes nós podemos alertar 

a população sobre o lixo eletrônico”. Atividades como essa pode desenvolver a autonomia do 

estudante e despertá-lo a compreensão que o conhecimento da química é fundamental à 

cidadania, já que respalda algumas informações.  

 A leitura da cartilha informativa também foi apontada como uma atividade 

interessante. As informações nela contida foram discutidas em um grande grupo. Os 

estudantes demonstraram surpresa ao perceberem a distribuição dos Ecopontos na cidade de 

Natal e indicaram que deveriam dispor de mais pontos de coleta de lixo eletrônico na zona 

norte, esta possui o maior número de habitantes. Além disso, sugeriram Ecopontos nos bairros 

do centro da cidade, escolas, universidades e shoppings. Todavia, os estudantes mencionaram 

que não bastava ter Ecopontos, a população deveria ter conhecimento sobre os riscos do 

descarte incorreto e os fabricantes deveriam expor tais informações. Sendo assim, a EA 

possibilita o desenvolvimento de atitudes voltadas à conservação ambiental e incentiva a 

participação individual e coletiva.   

 Acerca da aula de química, esta contemplou aspectos da metalúrgica, os metais 

presentes no cotidiano, propriedades dos metais, ligas metálicas, metais pesados, metais 

pesados nos REE e seus efeitos à saúde. Quando questionados durante a aula sobre o conceito 

de metal pesado, nenhum aluno apontou alguma consideração. Os poucos alunos que 
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expuseram seus conhecimentos relataram que o chumbo e o mercúrio integram esse grupo e 

são prejudiciais à saúde. Todavia, não foram apresentadas explicações. Diante disso, o 

conhecimento sobre os conceitos químicos pode favorecer a identificação desses elementos 

dentre os demais metais. Zabala (1998) descreve o conceito como um conjunto de fatos, 

símbolos ou objetos que têm características comuns. 

Baird (2011) e Girard (2013) indicam que os metais pesados tem tal denominação 

devido suas densidades serem mais elevadas que os outros metais. Segundo Oga, Camargo e 

Batistuzzo (2014), essa denominação é usada para descrever metais tóxicos, os quais incluem 

mercúrio, chumbo e cádmio. Contudo, tal classificação descritiva, refere-se aos metais com 

gravidade específica alta, que possuem forte atração por estrutura de tecidos biológicos e 

apresentam uma eliminação lenta. No levantamento realizado por Duffus (2002) a densidade 

dos metais pesados é atribuída geralmente a valores acima de 4 g/mL. 

Sendo assim, discutiu-se sobre os metais pesados nos REE, seus efeitos à saúde e 

algumas formas de contaminação. A questão mais evidente entre os estudantes deu-se ao 

descobrirem que além do contato direto, os alimentos e a água também são veículos de 

exposição, por isso se faz necessário o descarte correto dos resíduos. O registro de B20, “A 

quinta aula foi a que me deixou mais presa no assunto, pois falava do nosso consumo nos 

alimentos e como estão ligadas com a química”.  Ao analisarem as placas de circuito de um 

celular e de um computador, os estudantes reconheceram alguns metais como ouro, cobre, 

ferro e alumínio. Relataram ainda algumas propriedades como condução elétrica e brilho. A 

oxidação do ferro foi mencionada como limitante a seu uso em equipamentos. 

Acredita-se que a discussão sobre os metais possibilitou reconhecer sua presença no 

cotidiano, na alimentação, nos equipamentos tecnológicos e sua vasta aplicação, a qual é 

atribuída as suas propriedades. Tal articulação aproximou o tema à vivência dos estudantes. 

Para Pozo e Crespo (2009) através de conexões entre o mundo cotidiano dos estudantes, pode-

se transcender esses saberes a outros temas e gerar mais interesse pelo Ensino de Ciências. 

Por fim, a influência da mídia no consumo de EEE foi apontada como importante 

pelos estudantes, como revelado nos relatos de B18 e B10 respectivamente: “(...) abriu nosso 

olhos para a influência da mídia no consumo e o seu descaso quanto a divulgação dos pontos 

negativos” e “Essa aula alertou como a gente é influenciado pela mídia para ter sempre o 



 

126 

 

que está na moda”. Nota-se que os estudantes sinalizaram aspectos sociais e econômicos 

atrelados aos equipamentos eletroeletrônicos.  

6.4.2. Propriedade dos Metais e Metais Pesados na Liga Amálgama 

 A segunda pergunta do questionário objetivou identificar se diante de um novo 

contexto, os estudantes utilizariam o conhecimento químico discutido na SD para embasar 

suas respostas. Zabala (1998) indica que a avaliação pode levar a reflexões sobre a prática 

educativa no que compete ao ensino. Como também, é importante para analisar se os 

objetivos previstos para os alunos foram alcançados, o que exige certo conhecimento dos 

resultados e dos processos de aprendizagem. O autor discorre que é interessante propor 

atividades que possibilitem os estudantes relacionarem e utilizarem os conceitos aprendidos 

em situações diferentes. 

Considerando o exposto, a respectiva pergunta contemplou as propriedades dos metais 

e os metais pesados. Assim, a finalidade era que os estudantes identificassem a presença do 

mercúrio como metal tóxico da liga metálica amálgama, bem como articulassem as 

propriedades da liga à sua utilização.  

 As respostas indicaram que trinta e dois respondentes (76%) conseguiram reconhecer 

por meio da composição da liga (prata, cobre, estanho e mercúrio), a presença do mercúrio. 

Pode-se inferir que a maioria dos estudantes conseguiu utilizar o conceito dos metais no 

contexto e apresentaram elementos coerentes para justificar suas respostas quanto aos riscos 

do mercúrio na respectiva liga. Os registros de A11 e A29 demonstram tal consideração, 

“Mercúrio, pois ele é um metal pesado por isso gera toda essa polêmica” e “Há o mercúrio, 

substância tóxica para o corpo humano”. Os demais alunos deixaram a questão em branco ou 

não responderam de modo coerente. 

 No que se refere as propriedades dos metais, trinta e cinco estudantes (83%) 

apresentaram ao menos uma das propriedades da amálgama, dentre elas tem-se: durabilidade, 

formação de liga, resistência, facilidade de ser moldada ao dente e não oxida. Além disso, os 

estudantes indicaram que a liga proporciona sensibilidade a alimentos frios e quentes devido a 

condução térmica dos metais. B11 e B35 atestam as propriedades supracitadas, “(..) as 

pessoas que usam tem dentes sensíveis a alimentos frios e quentes. E a amálgama é 

duradoura, não precisa mudar com tanta frequência” e “A liga metálica da amálgama 

(prata, cobre, estanho e mercúrio) são maleáveis para se moldar nos dentes. Como também 

resistente”. 
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Percebe-se por meio das respostas que muitos alunos elencaram elementos coerentes 

para explicar as propriedades da amálgama e sua composição química. Zabala (1998) afirma 

que os conteúdos conceituais não podem ser mensurados como concluído de forma simplista, 

ou seja, é um processo complexo que difere da repetição de definições. É necessário capacitar 

os estudantes a integrar o conhecimento a estruturas interpretativas que o permitam utilizar o 

conceito em outras situações. 

Destaca-se também que durante a aula de química e na palestra sobre o uso da 

amálgama, observou-se explicações espontâneas dos conceitos químicos dos metais pelos 

estudantes, o que corrobora com as respostas ao questionário. Esta forma de avaliar segundo 

Zabala (1998) pode ser uma fonte de informação sobre o domínio do conceito e possibilita 

auxiliar o estudante partindo de sua compreensão. São em situações de diálogo que se pode 

observar o uso dos conceitos de forma mais natural, o que habilita o professor investigar se os 

estudantes conseguem discutir de modo coerente os conceitos, explicá-los baseados em seu 

entendimento e utilizá-los em outros momentos. No entanto, tal avaliação demanda maior 

tempo, o que fomenta a utilização de avaliações por meio de registros.  

6.4.3. CTS e os Resíduos Eletroeletrônicos 

A última pergunta apresentou uma situação hipotética em uma cidade denominada 

Quiminópolis, na qual os índices de poluição estavam aumentando devido o descarte dos REE 

ocorrer de modo inadequado. A tarefa dos alunos era escrever um texto endereçado aos 

governantes, sociedade ou fabricantes explicando os riscos de tal atitude. 

As respostas indicaram que vinte estudantes (52%) endereçaram seus textos 

informando à sociedade os riscos de tal prática; seis estudantes (14%) destinaram seus textos 

aos governantes; e outros três (7%) aos fabricantes. Seis estudantes deixaram suas respostas 

em branco (14%) e os demais (13%) optaram em destinar seus textos a mais de um público.  

Em maior número os estudantes optaram em alertar a população da cidade de 

Quiminópolis sobre os riscos do descarte incorreto dos REE. A devolução dos EEE ao 

comércio, a necessidade de Ecopontos, a contaminação das águas e alimentos foram alguns 

dos aspectos mencionados pelos estudantes. B9 destacou que o descarte correto pela 

população pode contribuir para amenizar os impactos e complementou: “Tem que descartar 

em ecopontos, se queimar contamina o ar, se jogar no mar também é contaminado, os peixes 

pode se contaminar e causar doenças no ser humano”.  Sobre a contaminação B34 explica 

“(...) jogar lixos eletrônicos de forma errada prejudica muito a nossa saúde, pois possui 
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alguns elementos químicos tóxicos. Desse modo pode contaminar o meio ambiente e a saúde 

humana por meio da alimentação ou da água. Isso pode afetar o metabolismo, causar câncer 

e mudanças genéticas”.  

Percebe-se ainda que alguns estudantes apresentaram a problemática do consumo dos 

EEE como agravante, o registro de B36 aponta este pensamento “Caros aguavivences, (...) 

com tantas compras desnecessários vocês ficam sem dinheiro e os seus utensílios antigos são 

descartados irregularmente (no rio) onde vocês utilizam para consumo próprio e podem 

prejudicar a si mesmo”. Além disso, destaca-se o registro de B14 que se percebe como 

cidadão participante e solicita o envolvimento da comunidade para exigir uma solução “(...) 

Peço a sua ajuda para pedirmos aos governantes da cidade um ecoponto para que esse lixo 

vá para um local adequado (...)”.  

No que se refere aos textos endereçados aos fabricantes, percebeu-se que os estudantes 

destacaram a responsabilidade do fabricante informar sobre o descarte desses resíduos e suas 

consequências, bem como coletá-los. B11 destaca “Senhores fabricantes vocês deveriam 

informar sobre o descarte correto e informar sobre como e onde devemos descartar. (...) e 

como o descarte incorreto nos prejudica.”. Sendo assim, as explicações demonstraram que os 

estudantes solicitavam mais informações sobre a destinação dos REE e destacavam que as 

substâncias químicas presentes nos EEE prejudicavam a saúde. B23 enfatiza “Os eletrônicos 

contém substâncias químicas que podem causar câncer e vários outros tipos de doenças”. 

Os textos endereçados aos governantes embasaram-se principalmente na solicitação de 

Ecopontos na cidade de Quiminópolis. Todos os estudantes relacionaram os impactos do 

descarte incorreto ao meio ambiente e à saúde. B4 enfatizou: “O descarte incorreto de lixo 

eletrônico causa problemas ambientais, como a poluição do lençol freático, causa também 

problemas à saúde” A presença de metais pesados foi mencionada por dois estudantes. B18 

explica “(...) Os metais pesados contidos no lixo em contato com a superfície irá cada vez 

mais contaminar nosso solo e nossa água”.  

Os estudantes se preocuparam em informar a população sobre a problemática que 

envolve os REE, o que foi percebido em todos os registros, mesmo os endereçados aos 

fabricantes e governantes. Acredita-se que este resultado esteja atrelado ao reconhecimento 

dos direitos dos cidadãos às informações básicas sobre os impactos desse descarte, os quais 

foram discutidos ao longo das atividades. Como também, denotaram os deveres dos diversos 
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atores envolvidos no processo de logística reversa. Vale salientar que não foram percebidos 

registros acerca da gestão dos REE ou menção sobre leis.  

As explicações apontadas pelos estudantes apresentaram elementos coerentes para 

subsidiar as respostas, o que demonstrou conhecimento sobre a problemática relacionada ao 

descarte dos REE. Percebeu-se nos registros apontamentos sobre os conceitos químicos de 

metais pesados, aspectos sociais, econômicos, políticos e ambientais atrelados à tecnologia.  

Segundo Santos e Schnetzler (2003) educar para a cidadania é preparar o indivíduo 

para saber lidar com os produtos tecnológicos e posicionar-se frente suas implicações. Para 

tanto, o cidadão precisa fazer julgamento crítico e político, o que implica o conhecimento de 

informações básicas e o desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão para a 

participação social. Nesse sentido, na última questão os estudantes sinalizaram o 

conhecimento científico em suas explicações e demonstraram aspectos voltados ao 

desenvolvimento de valores.    
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CAPÍTULO 7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir dos resultados obtidos no questionário inicial, foi possível perceber que os 

estudantes não consideraram as características elétricas e eletrônicas como elementos 

essenciais dos Equipamentos Eletroeletrônicos (EEE). Como também, poucos conhecem os 

constituintes químicos presentes nesses equipamentos, o que pode contribuir à destinação 

inadequada desses resíduos, posto que os estudantes desconhecem a problemática concernente 

ao descarte. 

Nesse sentido, o equipamento eletroeletrônico mais citado pelos estudantes foi o 

telefone móvel. Acredita-se que esse resultado advém do uso desse produto pelos 

respondentes que em média já possuíram cerca de seis celulares. Tal indicação também foi 

percebida na pergunta sobre os aspectos positivos e negativos do uso de produtos 

tecnológicos, na qual os estudantes teceram considerações acerca dos aparelhos celulares.  

A percepção dos estudantes sobre os impactos negativos da tecnologia demonstra a 

imagem da Ciência e Tecnologia como autônoma, neutra e benéfica, ou seja, consiste na 

concepção tradicional da Ciência. Sendo assim, poucos estudantes associaram consequências 

socioambientais aos avanços tecnológicos, o que indica a necessidade de discussões críticas 

sobre o desenvolvimento científico-tecnológico.  

Embora se tratando de uma problemática social que se agrava com o consumo, a 

revisão da literatura revelou que o tema REE não tem sido muito abordado na última década 

no Ensino de Ciências. Acreditamos que devido consistir em uma temática incipiente, os 

olhares sobre seus impactos ainda estão surgindo, o que reflete em poucas pesquisas acerca 

das consequências desses resíduos. Frente a isto, reitera-se a relevância da abordagem CTS, 

defendida nesta pesquisa, para promover valores necessários à cidadania, bem como discorrer 

sobre Educação Ambiental quanto ao descarte dos REE. Assim, os estudantes poderão 

reconhecer aspectos sociais, ambientais, econômicos e éticos atrelados à Ciência e 

Tecnologia.  

No que tange os Ecopontos distribuídos em Natal/RN, foram identificados 18 pontos 

de coletas de REE. De posse destes resultados, pode-se inferir que a quantidade de Ecopontos 

na cidade é insuficiente, frente aos 877 mil habitantes. Além disso, os referidos Ecopontos 

não foram reconhecidos pelos estudantes, mesmo estes sendo consumidores de produtos 

eletroeletrônicos. Nesse contexto, devido a falta de informação, diversos consumidores 
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destinam seus equipamentos de modo inadequado. A exemplo disto, os aparelhos celulares 

são guardados em casa, como relatado por alguns estudantes no questionário inicial.  

Ademais, a atividade de divulgação e coleta de REE na escola, promoveu maior 

motivação/interação dos estudantes. Esse resultado está atribuído à participação dos 

estudantes como protagonistas em todo processo. Além disso, percebeu-se durante a 

respectiva atividade certa preocupação quanto a divulgação de informações sobre a 

problemática dos REE à comunidade escolar, este apontamento também foi notado nas 

respostas ao questionário final. Nesse sentido, subsidiar os estudantes com conhecimentos 

químicos e sociais é fundamental para a participação cidadã como indicado pela abordagem 

CTS.  

Ao término dos vinte dias de coleta, vinte e cinco quilos de resíduos foram coletados, 

os quais somaram cerca de oitenta equipamentos, dentre estes havia placas de circuito, 

celulares, fones de ouvido, liquidificadores, carregadores, pilhas e baterias. Conquanto, 

muitos estudantes enfatizaram que não conseguiam levar os REE que tinham em casa devido 

o fato de se locomoverem via transporte público, o que inviabilizava descartá-los na escola, já 

que os equipamentos mencionados eram de grandes dimensões. Reitera-se nesse contexto, a 

necessidade de mais Ecopontos nos bairros da cidade de Natal. 

Durante a aula sobre a obsolescência tecnológica e a influência da mídia, estas foram 

percebidas como incentivadoras ao consumo de equipamentos, as quais consistem em 

agravantes à geração de resíduos. Sendo assim, os estudantes demonstraram certa surpresa e 

desconhecimento sobre os dois aspectos. Todavia, discutiram sobre a baixa durabilidade dos 

equipamentos e o valor social atribuído ao consumo de produtos tecnológicos. Assim, 

acrescentaram experiências vivenciadas no consumo e no conserto de artefatos, esse último 

por vezes torna-se inviável diante da aquisição de um novo produto. Além disso, de acordo 

com a atividade proposta, conseguiram representar por meio de desenhos um equipamento 

eletroeletrônico com características sustentáveis.  

As atividades de confecção de cartazes informativos sobre os REE e a idealização de 

equipamentos com aspectos sustentáveis, demandaram maior tempo para sua elaboração que 

o proposto inicialmente. Uma vez que incentiva a criatividade e a representatividade nos 

desenhos, os estudantes demonstraram bastante envolvimento.  

A leitura de notícias e o uso da cartilha informativa provocaram indagações nos 

estudantes a respeito da composição química dos REE, as quais problematizam seu descarte. 
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Estes apontamentos foram relatados no quadro “Um pouco mais sobre Lixo Eletrônico” e no 

decorrer das discussões que precederam a aula de química. Tais atividades foram 

fundamentais para despertar a curiosidade dos estudantes e instigá-los a refletir sobre a 

necessidade de adquirir mais informações químicas que explicassem a problemática dos REE. 

Sendo assim, a aula de química possibilitou abordar a aplicação dos metais nos EEE e discutir 

sobre a destinação diferenciada desses resíduos, o que proporcionou maior articulação com a 

temática e contemplou aspectos da Educação Ambiental.  

No questionário final percebeu-se que a maioria dos estudantes conseguiu fazer uso 

dos conhecimentos conceituais dos metais em um contexto diferente. Deste modo, 

reconheceram a presença de mercúrio como metal tóxico na liga amálgama e identificaram as 

propriedades químicas que respaldam a utilização da liga. Durante as aulas de química notou-

se de forma espontânea o uso de conceitos para explicar a aplicação e as propriedades dos 

metais, o que indicou a presença de elementos conceituais coerentes nas discussões. Tais 

conhecimentos permitiu maior interação na palestra final que abordou o uso da amálgama em 

restaurações dentárias. 

 Pode-se inferir que a utilização da Sequência Didática para abordar o estudo dos 

metais em uma abordagem CTS, oportunizou discussões sobre aspectos socioambientais 

atrelados a C&T. Como também, subsidiou o conhecimento químico referente a composição 

metálica dos REE, esse por sua vez, favoreceu a compreensão acerca do descarte desses 

resíduos. Tal descartabilidade é intensificada pelo consumo, nesse sentido, os aspectos éticos 

e econômicos também foram contemplados durante as discussões da Sequência Didática. 

Diante do exposto, é possível considerar a relevância de tais momentos formativos para a 

concretização dos pressupostos da Educação Ambiental vinculada à Abordagem CTS. 

 Para dar ensejos às pesquisas futuras, destacamos interesse em discutir sobre a 

produção dos resíduos eletroeletrônicos, em especial no que se refere ao potencial de 

crescimento, uso de recursos naturais, geração de empregos, reciclagem, fatores econômicos 

no Brasil e no mundo. 
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APRESENTAÇÃO

Olá professor(a)! 

Esse produto educacional é fruto da dissertação “A química dos metais: Uma abordagem CTS para 
discutir a problemática dos Resíduos Eletroeletrônicos”, elaborada durante o curso de pós-graduação em 
Ensino de Ciências Naturais e Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGECNM-
UFRN). Consiste em um material de apoio para o(a) professor(a), cujo objetivo é contribuir junto ao 
processo de ensino-aprendizagem sobre a química dos metais. 

A proposta articula a Problemática dos Resíduos Eletroeletrônicos – REE, em uma abordagem 
voltada à Ciência, Tecnologia e Sociedade – CTS . A abordagem CTS utiliza problemáticas sociais que 
contemplam a Ciência e a Tecnologia (C&T) para discutir a subjetividade e a imagem essencialista da 
Ciência. Além disso, tal abordagem corrobora para o desenvolvimento do pensamento crítico e a tomada 
de decisão, por isso promove a formação cidadã para a participação social nas decisões que envolvem a 
C&T. 

Sendo assim, foi estruturada uma Sequência de Didática – SD, dividida em 8 encontros (13 h/aula 
de 50 minutos) voltadas aos alunos da 2º série do Ensino Médio. O intuito é sensibilizar os estudantes 
à Educação Ambiental no que tange o consumo e descarte consciente dos REE, para isso, aspectos 
socioambientais foram abordados. As atividades contemplam questionário inicial, leitura de notícias de 
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IDENTIFICANDO AS CONCEPÇÕES 
PRÉVIAS DOS ESTUDANTESAÇÃO 1

Objetivo 
- Identi� car as concepções dos estudantes sobre Resíduos Eletroeletrônicos.

Tempo 
1h/aula de 50 minutos

Princípios Teóricos
 Estudos que abordam a problemática dos Resíduos Eletroeletrônicos (REE) no Ensino Básico demons-
tram que os estudantes apresentam conceitos equivocados sobre o tema, e assim, não conseguem identi� car os 
Equipamentos Eletroeletrônicos (EEE), como também não sabem onde descartar corretamente esses resíduos 
(ABREU, 2014; MOROZESK; COELHO, 2016; OLIVEIRA; GOMES; AFONSO, 2010). 

 Deste modo, é interessante realizar um levantamento investigativo sobre os conhecimentos prévios 
dos estudantes acerca da temática abordada, posto que os resultados podem contribuir para a otimização da 
atividade docente. Nessa perspectiva, Pozo e Crespo (2009) indicam que conhecer as di� culdades dos alunos, 
bem como a origem de suas concepções, pode propiciar uma melhoria do processo de ensino-aprendizagem.
 A � m de identi� car os EEE que os estudantes conhecem, é interessante solicitar que os participantes 
elaborem desenhos ou apresentem esquemas sobre, estes poderão ser um indicativo da perspectiva dos estu-
dantes acerca das características dos EEE, principalmente a elétrica e a eletrônica. 
 Segundo Santos (2009), Kundlatsch e Silva (2016) os desenhos podem ser utilizados pelo professor 
como um recurso para analisar a perspectiva ou o aprendizado dos estudantes acerca de determinados con-

ceitos. Assim, pode orientar a prática docente na busca de minimizar as dúvidas e equívocos conceituais. 

Procedimento
  Aplicação do questionário investigativo a � m de identi� car o conhecimento pré-

vio dos estudantes acerca dos REE. Tal atividade é relevante para orientar o(a) profes-
sor(a) no processo de ensino. Como também, as respostas dos questionários podem ser 

retomadas e discutidas durante o decorrer das aulas. 

  Além disso, pode-se também realizar uma discussão com os estudantes 
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como fonte de dados para identi� car suas percepções sobre as principais características dos EEE; os pontos 
positivos e negativos desses equipamentos; a presença de constituintes químicos e onde costumam descartar 
esses resíduos.

Questionário Prévio
Nome: _____________________________________
Série: _______________

01. Você sabe o que é Resíduo Eletroeletrônico (também co-
nhecido como Lixo eletrônico)? Explique.

02. Represente por meio de desenhos os equipamentos ele-
troeletrônicos que você conhece. Lembre de nomeá-los.

03. Você tem ou já teve celular? Se sim, Quantos celulares 
você já teve?

04. Se você tivesse um celular e ele quebrasse o que você fa-
ria?

05. Muitas pessoas utilizam equipamentos eletroeletrônicos 
(equipamentos eletrônicos) no dia a dia. O que você vê de 
positivo e negativo nisso?

06. Você conhece alguma substância química presente nos 
Equipamentos Eletroeletrônicos? Se sim, Quais?
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RECONHECENDO A PROBLEMÁTICA 
DOS RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOSAÇÃO 2

Objetivo 
- Situar os estudantes à problemática do consumo e descarte dos Equipamentos Eletroeletrônicos;
- Construir um quadro com os questionamentos dos estudantes sobre a problemática dos REE.

Tempo 
2 horas /aulas de 50 minutos cada

Materiais
- Cartolina /papel madeira
- Pincel atômico
- Textos sobre REE
- Roteiro Orientador de leitura

Conteúdos
Conceituais
- Problemática dos REE

Atitudinais
- Re� etir sobre a problemática dos REE.

Procedimentais
- Leitura de textos;
- Socializar as informações das notícias com os colegas;
- Promover a participação dos grupos no quadro“Um pouco mais sobre lixo eletrônico”.

Fica a Dica!
Professor (a) Você poderá distribuir 
notícias que abordem diferentes pro-

blemas do descarte incorreto, inclusive 
relacionado à sua cidade ou estado.
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Princípios Teóricos
 O uso de notícias de jornais eletrônicos ou impressos como recurso didático, pode promover discus-
sões sobre fatos reais e contribuir no processo de conscientização das questões que articulam Ciência, Tecno-
logia e Sociedade. 
 Segundo Faria (2002) Um dos papeis do professor é estabelecer relações entre a escola e a sociedade. 
As notícias de jornais/revistas são uma fonte primária de informação que pode proporcionar aos estudantes 
conhecer pontos de vistas diversos sobre o mesmo assunto, bem como levar o leitor a tomar posições mais 
fundamentadas. 
 Para a autora, o uso de notícias de jornais apresenta alguns aspectos positivos, como: pode auxiliar na 
formação cidadã, pois prepara os leitores criticamente para desempenhar seu papel social; favorece a formação 
geral do estudante, posto que possibilita desenvolver a capacidade intelectual; aproxima os estudantes a um 
padrão de língua com uma escrita própria e termos diversos; e oportuniza re� exões sobre registros históricos 
do cotidiano ou fatos passados. 
 As notícias podem levar a uma discussão sobre situações reais em nossa sociedade. Contudo, selecionar 
bem e compreender sua intencionalidade faz parte da adequação para � ns educativos, visto que a mídia, por 
vezes, não é objetiva. Frente a isto, sugere-se algumas possibilidades. A primeira segue o raciocínio de Anhussi 
(2009), a qual a� rma que cabe ao professor pesquisar informações jornalísticas criticamente, se necessário, 
adequar o uso de suas informações à disciplina de interesse para evitar que a subjetividade da mídia prevaleça 
diante do objetivo formativo. 
 A segunda possibilidade indica a leitura do texto autêntico, a � m de re� etir sobre sua subjetividade. 
Nessa perspectiva, Faria (2002) defende que o sentido da notícia não é fornecido de modo pronto para o leitor, 
este precisa aprender a ler criticamente, interpretar e desenvolver questionamentos sobre a informação, o con-
texto político, ético e moral.
 Para Vito (2013) o jornal é um meio que pode propiciar uma leitura da realidade e da informação, o 
que contribui para o desenvolvimento crítico do estudante. Tal atividade pode promover uma maior contextu-
alização dos conteúdos escolares, exercitar a leitura, a interpretação e a re� exão.

Procedimento 
 Explicar que a atividade consiste na leitura e discussão de notícias reais sobre a problemática dos REE a 
nível local e global (segue Notícia 1, Notícia 2 e Notícia 3). Além dos textos serão entregues o roteiro de leitura 
(Apêndice1), que contém indicações sobre as principais informações a serem extraídas da notícia para orientar 
as discussões.  
 Assim, solicita-se aos estudantes que se organizem em grupos com três componentes e iniciem a lei-
tura (20 minutos). É importante orientá-los a grifar ou registrar os termos presentes no texto que consideram 
desconhecidos, para que com a ajuda da turma, o professor(a) indique seu signi� cado. Para o registro das in-
formações são dispostos 15 minutos. 
 Após a leitura, os grupos socializarão as principais informações dos textos, como: intenção da notícia, 
público alvo, datas da publicação, linguagem utilizada, fonte, dados, dentre outras que jugarem importante. 
Caso existam termos desconhecidos, os estudantes podem indicá-los antes da socialização. 
Seguidamente, solicita-se aos grupos que registrem no quadro “Um pouco mais sobre lixo eletrônico” os ques-
tionamentos sobre os REE que emergiram a partir da leitura. A intenção é leva-los a re� etir sobre a proble-
mática. O quadro previamente elaborado pelo(a) professor(a) pode ser confeccionado com cartolina, papel 
madeira ou materiais semelhantes. 
 Sendo assim, por grupo, os estudantes registrarão no quadro suas observações, indagações ou 
curiosidades. É interessante levar o quadro nas aulas seguintes, pois mais questionamentos poderão 
surgir, como também espera-se que as considerações registradas sejam respondidas conforme 
o andamento das atividades, e assim, os estudantes acompanhem a progressão do quadro. 
Além disso, pode-se solicitar breves pesquisas sobre os registros.
 É importante que durante a discussão dos textos o(a) professor(a) gere 
questionamentos e promova inquietações acerca do tema, sem necessa-
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riamente respondê-los, visto que nas aulas seguintes serão discutidos. Tais registros podem ser uma fonte de 
orientação para o(a) professor(a) nas atividades seguintes.
 Algumas questões podem ser lançadas pelo(a) professor(a) durante as discussões, na intenção de pro-
vocar interesse:

- A� nal, o que são Equipamentos Eletroeletrônicos?
- Onde devem ser descartados esses equipamentos?
- Há leis que regulamentam o descarte dos Equipamentos Eletroeletrônicos-EEE? Como elas orientam 
o descarte?
- Quem são os responsáveis pelo descarte correto e coleta dos REE?
- Há algum ponto de coleta dos REE em seu bairro ou nas proximidades da escola?

  Nesse sentido, é importante que durante a discussão dos textos o (a) professor (a) gere questionamen-
tos, instigue-os, promova inquietações acerca do tema, sem necessariamente respondê-los, visto que nas aulas 
seguintes serão discutidos. Tais registros podem ser uma fonte de orientação para o(a) professor(a) nas ativi-
dades seguintes.
 

Avaliação
 - Preenchimento do Roteiro Orientador de leitura;
 - Exposição em grupo das ideias principais do texto;

 - Registro no quadro “Um pouco mais sobre lixo eletrônico”.

Notícia 1

16 de junho de 2016 as 18:48h

Campanha Arrecada 
2 toneladas de Lixo 
eletrônico na semana do 
Meio Ambiente
         Durante a semana do Meio Ambiente, de 06 a 10 de 
junho, Natal e Mossoró � caram marcadas por uma campanha 
de conscientização do descarte correto do lixo eletrônico 
para a população e conseguiu arrecadar 2 toneladas dentre 
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equipamentos quebrados ou em desuso. A ação foi realizada em conjunto 
com a Miranda que agiu como ecoponto na loja localizada na avenida 
Prudente de Morais, em Natal, e na loja do Partage Shopping Mossoró, a Natal 
reciclagem e a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Mossoró 
(ASCAMAREM), responsáveis por destinar esse material para desmontagem 
e reciclagem, evitando que esse lixo eletrônico cause danos ao meio ambiente 
e a saúde da população.
        Dentre o material descartado pela população potiguar estavam máquinas 
fotográ� cas, CD´s, monitores de tubo, celulares,
impressoras, mouses e diversos componentes de computador. A campanha 
buscava conscientizar a população do perigo do descarte inadequado desse 
material, que geralmente é despejado junto ao lixo comum ou acumulado em 
casa, e também chamar atenção do poder público para o problema.
       De acordo com o empresário Afrânio Miranda, as lojas da Miranda na avenida 
Prudente de Morais e no Partage Shopping Mossoró deverão permanecer 
como ponto de coleta  de lixo eletrônico, para produtos comercializados pela 
empresa, por tempo indeterminado. “É importante que ajamos no sentido de 
promover ações que possam tentar diminuir os danos do lixo eletrônico ao 
Meio Ambiente, pois o Brasil é atualmente o campeão em produção desse tipo 
de lixo na América Latina e ainda não possui uma política pública de descarte 
adequada”, a� rma.
       Para se ter uma ideia, os potiguares são responsáveis pela produção de 
5 mil toneladas de lixo eletrônico por ano, desses, apenas 0,5% recebem o 
destino correto, segundo dados da Natal Reciclagem.  No Brasil, conforme 
relatório da ONU, somente no ano de 2014 foram produzidos 1,4 milhão de 
toneladas de resíduos eletrônicos. 
     Segundo Afrânio, o lixo eletrônico possui alguns materiais como chumbo, 
mercúrio, cádmio e arsênio que são prejudiciais à saúde humana e não devem 
ser acumulados em casa e nem descartado junto ao lixo comum. “somente 
o celular possui de 500 a 100 substâncias químicas, algumas altamente 
poluentes. Esses aparelhos vêm sendo substituídos cada vez mais rápido pelo 
consumidor e não existe por parte do governo uma preocupação em onde 
esses antigos vão parar, apesar de o lixo eletrônico crescer 3 vezes mais que o 
lixo comum e ser altamente prejudicial”, explica. 

Disponível em: http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/campanha-
arrecada-2-toneladas-de-l ixo-eletra-nico-na-semana-do-meio-
ambiente/349447. Acesso em: agosto de 2018.
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13 de dezembro de 2017 às14h11

Mundo produz 44,7 milhões 
de toneladas de lixo eletrônico, 
diz relatório
Dados divulgados nesta quarta-feira mostram que apenas 20% dos 
equipamentos com bateria ou plugue são reciclados após descarte.

         Um novo relatório sobre o lixo eletrônico descartado no mundo foi 
divulgado nesta quarta-feira (13) pela Universidade das Nações Unidas, 
parte da ONU, e a União Internacional de Telecomunicações. Foram 44,7 
milhões de toneladas geradas em 2016 – um crescimento de 8% desde 
2014.
         Os equipamentos eletrônicos descartados – materiais com baterias, 
plugues, como televisões, paineis solares, celulares, computadores – pesam 
juntos cerca de nove grandes pirâmides Gizé ou, se preferir, 4,5 mil torres 
Ei� el. O lixo é su� ciente para formar uma linha entre Nova York até 
Bangkok, ida e volta.
        Até 2021, os especialistas preveem um aumento de 17% no descarte 
desses materiais, com 52,2 milhões de toneladas geradas. O “Global 
E-waste Monitor 2017”, relatório que divulga esses números, também diz 
que apena 20% dos resíduos eletrônicos de 2016 foram reciclados, mesmo 
que muitas vezes tenham metais recuperáveis e de alto valor, como ouro, 
prata, cobre, platina e paládio.
      Cerca de 4% de todo esses materiais são conhecidos por serem 
jogados em aterros sanitários; 76% deles, ou 34,1 milhões de toneladas, 
provavelmente acabaram incinerados ou reciclados em operações 
informais, não necessariamente seguras, de acordo com o relatório.
Descarte por pessoa
          O descarte per capita também apresenta uma tendência de crescimento. 
Segundo o documento, a queda dos preços dos eletrônicos faz com que haja 
um consumo maior e, consequentemente, maior descarte dos dispositivos 
velhos. Como resultado, o desperdício médio desses materiais por pessoa 
no mundo foi de 6,1 kg em 2016, um aumento de 5% em relação aos 5,8 
kg de 2014.
        Os países que mais geraram lixo eletrônico per capita foram a Austrália 
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e a Nova Zelândia – cerca de 17 kg por habitantes. Taxa semelhante é vista 
em toda a Oceania. A região da Europa, incluindo a Rússia, é a segunda 
maior geradora desses resíduos, com uma médica de 16,6 kg por pessoa. 
As Américas geram 11,6 kg per capita, enquanto a Ásia tem um descarte 
de 4,2 kg. Os países da África são os que menos produz lixo eletrônico por 
habitantes, com 1,9kg.

Disponível em: https://g1.globo.com/natureza/noticia/mundo-produz-
447-milhoes-de-toneladas-de-lixo-eletronico-diz-relatorio.ghtml. Acesso 
em: agosto de 2018.

26 de abril de 2007 às 11h35

Lixo eletrônico tem substâncias 
perigosas para a saúde humana
Chumbo, mercúrio e cádmio. Esses são alguns dos elementos que estão nos 
computadores, celulares e TVs de plasma

        Vilões silenciosos. É assim que a engenheira ambiental Fátima Souza, 
gerente técnica e comercial da empresa de reciclagem de resíduos químicos 
Suzaquim, de� ne os componentes tóxicos presentes nos equipamentos 
eletrônicos e baterias, que podem pôr em risco a saúde dos seres humanos 
casos estes materiais não sejam descartados de forma apropriada.“Os 
indivíduos envenenados por esses elementos químicos, como chumbo, 
mercúrio e cádmio, serão tratados pelos sintomas. Di� cilmente o médico 
vai identi� car o que causou a doença, a não ser que o índice de recorrência 
em uma certa região seja muito alto”, justi� ca a especialista.
       A contaminação por estes elementos pode se pelo contato direto, no 
caso de pessoas que manipulam diretamente as placas eletrônicas e outros 
componentes perigosos dos eletrônicos nos lixões a céu aberto, comuns 
em certos locais da Ásia e da África, principalmente.  Mas também pode 
acontecer de forma acidental. Quando um eletrônico é jogado em lixo 
comum e vai para em um aterro sanitário, há grandes possibilidades de 
que os componentes tóxicos contaminem o solo e cheguem até os lençóis 
freáticos, afetando também a água, segundo a especialista. “Essa água pode
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ser usada para irrigação, para dar de beber ao gado e dessa forma, seja pela 
carne ou pelos alimentos, esses elementos podem chegar até o homem”, 
complementa ela.
       Embora os fabricantes estejam sendo pressionados a eliminar ou pelo 
menos reduzir o uso destes componentes nos produtos, os equipamentos 
mais antigos, que estão indo parar no lixo hoje, contém muitas destas 
substâncias. Os danos causados pelos componentes tóxicos são diversos. 
Con� ra as principais doenças que podem ser causadas pelos elementos 
mais comuns encontrados nos eletrônicos que usamos no dia-a-dia:

Substância Consequência à saúde Onde é usado
Chumbo Causa danos ao sistema nervoso e 

sanguíneo
Computador, celular, televi-
são

Mercúrio Causa danos cerebrais e ao fígado Computador, monitor e TV 
de tela plana

Cádmio Causa envenenamento, danos aos 
ossos, rins e pulmões.

Computador, monitores de 
tubo antigos, baterias de 
laptops

Arsênico Causa doenças de pele, prejudica 
o sistema nervoso e pode causar cân-
cer no pulmão.

 Celular

Berílio Causa câncer no pulmão Computador, celular
Retardantes de 
chamas (BRT)

Causam desordens hormonais, 
nervosas e reprodutivas.

Diversos componen-
tes eletrônicos, para 
prevenir incêndios

PVC Se queimado e inalado, pode causar 
problemas respiratórios

Em � os, para isolar cor-
rente

Disponível em: https://computerworld.com.br/2007/04/26/
idgnoticia-2007-04-26-7348055458/. Acesso em: agosto de 2018. 
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UTILIZANDO UMA CARTILHA INFOR-
MATIVA PARA DISCUTIR SOBRE OS 
RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS 

AÇÃO 3

Objetivo
- Utilizar a cartilha informativa para re� etir sobre o descarte correto dos REE;
- Reconhecer a política dos 3Rs como opção à sociedade de consumo;
- Discutir por meio dos dados da cidade a quantidade e a localização dos Ecopontos.

Tempo
2 horas/aulas de 50 minutos cada

Materiais
- Cartilha informativa “Lixo Eletrônico: 
Descarte esse problema corretamente”

Conteúdos
Conceituais
- Resíduo Eletroeletrônico
- Política dos 3RS
- Descarte correto dos REE

Atitudinais
- Reconhecer os Ecopontos da cidade a � m de destinar corretamente os REE;
- Identi� car as consequências do descarte incorreto dos REE

Procedimentais
- Leitura e interpretação de texto;
- Discutir sobre os dados da cidade frente à localização dos 
Ecopontos e/ou elaborar cartazes.

Fica a Dica!
É interessante que nessa aula as cadeiras 
estejam dispostas em círculo para uma 

discussão mais interativa

Fica a Dica!
Professor (a), as cartilhas dos alunos 
que apresentam alguma necessidade 

especí� ca precisam ser adaptadas, a � m 
de incluir todos na atividade.
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Princípios Teóricos
 Segundo Vieira (2017), o termo cartilha é um desdobramento da palavra “cartinha”, e é, historicamente, um 
recurso utilizado em sala de aula, tendo seu surgimento atrelado à alfabetização. Em 1540 foi publicada a primeira 
cartilha no Brasil que subsidiou a tarefa do professor.
 O uso de cartilha informativa pode ser um recurso pedagógico de ensino, já que propõe uma leitura acessível 
e um conteúdo fundamental ao leitor. Assim, podem ser elaboradas para diversos temas, disciplinas e públicos. A uti-
lização de cartilhas, manuais e folhetos como fonte educativa à saúde, são reconhecidas (REBERT; HOGA; GOMES, 
2012). Como também, sua elaboração e posterior uso para questões ambientais demonstraram resultados positivos 
em algumas pesquisas (FERREIRA; GOMES; SILVA, 2008; JESUS; OLIVEIRA, 2018; SANTANA, 2014). 
 A cartilha informativa elaborada objetiva instruir os estudantes e gerar discussões sobre alguns aspectos dos 
REE, bem como aponta onde descartar esses resíduos corretamente na cidade de Natal. Deste modo, foi dividida em 
duas partes, a primeira informa sobre o conceito e a classi� cação dos REE; seus impactos ao meio ambiente e à saúde; 
e o local para o descarte apropriado. A segunda parte contém a apresentação do mapa da cidade de Natal indicando 
os locais destinados ao descarte correto desses resíduos, informações sobre o número de residentes, área em hectares, 
bairros e locais dos Ecopontos existentes nas zonas administrativas.

Procedimento
 O encontro inicia-se com a leitura do quadro elaborado na aula anterior, visando retomar as considerações 
apontadas pelos estudantes e desencadear uma discussão sobre os registros e pesquisas realizadas (15 min). Segue-se 
com a distribuição da cartilha “Lixo Eletrônico: Descarte esse problema corretamente” e a leitura individual (20 mi-
nutos). 
 Seguidamente questiona-se à turma sobre o objetivo e o conteúdo da cartilha, a � m de observar se as infor-
mações foram inteiradas. Procede-se com a leitura da cartilha em grupo abrindo espaço para discussões (30 minutos). 
É relevante ouvir as considerações dos alunos diante do novo conhecimento e solicitar que apontem o que mais se 
destacou segundo suas opiniões. O objetivo desse primeiro momento é fornecer informações sobre o descarte dos 
REE.
 Os professores que atuam em Natal/RN, pode propor aos estudantes a análise do mapa da Grande Natal (con-
templa municípios circunvizinhos), o qual contém informações das zonas administrativas da cidade. Nesse momento, 
é relevante levantar discussões sobre os dados apresentados na cartilha (número de residentes, área, quantidade de 
Ecopontos e bairros por zonas administrativas). 

 Assim, pode-se gerar questionamentos, tais como: Quantos pontos de coleta existem 
na cidade? Quais as zonas e bairros mais bene� ciados? Quantos Habitantes existem na zona 
mais bene� ciada? Qual o motivo de certas zonas terem mais Ecopontos que outras? Existem 
fatores que determinam a localização dos Ecopontos? Quem escolhe o lugar? Em que locais 
deveriam ser colocados Ecopontos na cidade?

Saiba Mais!

Professor(a), você pode orientar os estudantes a uti-

lizarem o site “www.ecycle.com.br” como uma fonte 

para pesquisar os Ecopontos de REE em sua cidade. 

O site faz uma busca dos pontos de coletas de diver-

sos tipos de resíduos. Para isso, utiliza sua localização 

através do CEP.
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 Diante das considerações dos estudantes, é possível que algum de seus apontamentos leve a articulação sobre 
a faixa etária dos habitantes, índice de alfabetização, número de escolas, produção de lixo por bairro, dentre outras 
informações. Alguns dados podem ser analisados no anuário da cidade, cujo documento demonstra análises estatísti-
cas por zona administrativa. Sendo assim, é interessante que o(a) professor(a) possua esse documento disponível. No 
presente trabalho foi utilizada a edição mais recente do anuário da cidade de Natal, a saber, 2016. 
 Para os professores que atuam em outras cidades, esse segundo momento pode ser voltado à realização de 
uma pesquisa com os estudantes sobre a Lei nº 12.305/10 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a 
NBR 10.004 que dispões sobre a classi� cação dos Resíduos sólidos. Assim, em grupos, é possível gerir discussões que 
contemplem a responsabilidade compartilhada, orientações de descarte de REE e sustentabilidade, segundo as leis 
brasileiras. Outra opção seria realizar o mapeamento dos Ecopontos distribuídos em sua cidade, como orientado no 
quadro “Fica a Dica”.

 Essa atividade permite promover a re� exão crítica e a exposição das ideias dos estudantes acerca do contexto 
observado, como também possibilita a localização de Ecopontos próximos à escola e às residências dos estudantes, 
favorecendo o descarte correto dos REE. Ao � nal da aula, pode-se fazer a leitura do quadro “Um pouco mais sobre 
lixo eletrônico” e analisar se a cartilha respondeu algum questionamento.

Avaliação
- Leitura e apresentação das informações contidas na cartilha;
-Participação nas discussões sobre a distribuição dos Ecopontos, leis brasileira e/ou elaboração de cartazes.

Fica a Dica!
Professor (a), caso não resida em Natal/RN você pode solicitar aos estu-

dantes que pesquisem os Ecopontos distribuídos em sua cidade/bairros e 
compare-os frente ao número de habitantes. De posse dos dados, você pode 
orientar os estudantes a elaborarem cartazes, pan� etos informativos ou reali-
zar apresentações em feiras de ciências da escola para divulgar os resultados. 

A � nalidade é aproximar a discussão ao seu contexto.

 Diante das considerações dos estudantes, é possível que algum de seus apontamentos leve a articulação sobre 
a faixa etária dos habitantes, índice de alfabetização, número de escolas, produção de lixo por bairro, dentre outras 
informações. Alguns dados podem ser analisados no anuário da cidade, cujo documento demonstra análises estatísti-
cas por zona administrativa. Sendo assim, é interessante que o(a) professor(a) possua esse documento disponível. No 
presente trabalho foi utilizada a edição mais recente do anuário da cidade de Natal, a saber, 2016. 
 Para os professores que atuam em outras cidades, esse segundo momento pode ser voltado à realização de 
uma pesquisa com os estudantes sobre a Lei nº 12.305/10 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a 
NBR 10.004 que dispões sobre a classi� cação dos Resíduos sólidos. Assim, em grupos, é possível gerir discussões que 
contemplem a responsabilidade compartilhada, orientações de descarte de REE e sustentabilidade, segundo as leis 
brasileiras. Outra opção seria realizar o mapeamento dos Ecopontos distribuídos em sua cidade, como orientado no 
quadro “Fica a Dica”.

 Essa atividade permite promover a re� exão crítica e a exposição das ideias dos estudantes acerca do contexto 
observado, como também possibilita a localização de Ecopontos próximos à escola e às residências dos estudantes, 
favorecendo o descarte correto dos REE. Ao � nal da aula, pode-se fazer a leitura do quadro “Um pouco mais sobre 
lixo eletrônico” e analisar se a cartilha respondeu algum questionamento.

Avaliação
- Leitura e apresentação das informações contidas na cartilha;
-Participação nas discussões sobre a distribuição dos Ecopontos, leis brasileira e/ou elaboração de cartazes.

Fica a Dica!
Professor (a), caso não resida em Natal/RN você pode solicitar aos estu-

dantes que pesquisem os Ecopontos distribuídos em sua cidade/bairros e 
compare-os frente ao número de habitantes. De posse dos dados, você pode 
orientar os estudantes a elaborarem cartazes, pan� etos informativos ou reali-orientar os estudantes a elaborarem cartazes, pan� etos informativos ou reali-
zar apresentações em feiras de ciências da escola para divulgar os resultados. zar apresentações em feiras de ciências da escola para divulgar os resultados. 

A � nalidade é aproximar a discussão ao seu contexto.A � nalidade é aproximar a discussão ao seu contexto.

15



A QUÍMICA DOS METAISAÇÃO 4

Objetivos
- Reconhecer a atividade da metalurgia como técnica de extração em minérios;
- Identi� car as propriedades e aplicações dos metais;
- Discutir sobre os metais pesados e suas consequências ao meio ambiente e à saúde, quando dispostos 
indevidamente.

Tempo
2 hora/aulas de 50 minutos cada

Materiais
- Projetor
- Quadro e pincel
- Placas diversas de computadores, celulares, dentre outros EEE

Conteúdo
Conceituais
- Introdução ao estudo dos metais
- Ligação Química e Propriedade dos metais
- Ligas Metálicas 
- Metais Pesados
- Metais Pesados nos REE e os efeitos à Saúde

Atitudinais
- Cooperação com os colegas;
- Promover a participação nas discussões;
-Agir de forma consciente em ações de disposição de REE.

Procedimentais
- Identi� car os metais e sua aplicação em EEE.

Fica a Dica!
Professor (a), além dos assuntos abordados nesta aula, você 

pode fazer uso de modelagem para explicar as ligações quími-
cas e discutir menções históricas e � losó� cas sobre as contri-

buições dos cientistas no campo de produção de conhecimen-
tos químicos acerca dos metais.
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Princípios Teóricos
Diante da diversidade de conteúdos conceituais possíveis a serem abordados nos EEE, este produto 

educacional considera o estudo dos metais como fundamental para discutir a problemática do seu descarte. 
Nesta perspectiva, destaca-se dois principais tópicos, o primeiro volta-se ao conhecimento das propriedades 
dos metais, esta corrobora com sua vasta aplicação em diversos âmbitos, bem como subsidia a discussão de 
seu uso nos EEE. Sendo assim, vale contemplar as ligações metálicas, a presença de metais no cotidiano, a 
formação de ligas metálicas e as propriedades físicas e químicas dos metais.

O segundo tópico debruça-se acerca dos metais pesados, estes estão presentes nos EEE e problematizam 
a destinação desses resíduos. Sendo assim, busca-se relacionar as consequências à saúde e ao meio ambiente 
ocasionadas pela contaminação e exposição a esses metais. 

Deste modo, abordar sobre os principais metais constituintes dos EEE e discutir o motivo de sua 
aplicação nesses equipamentos, constituem princípios relevantes para compreender a utilidade dos metais nos 
eletroeletrônicos, mesmo aqueles que causam maior impacto ao meio ambiente e à saúde. Ante o exposto, o 
Quadro 1 demonstra os assuntos propostos ao longo de dois momentos.

Quadro 1: Momentos da aula de Química
Momento Conteúdos Conceituais Objetivo

1 - Conhecendo mais 
sobre os metais

- Introdução ao estudo dos me-
tais

- Ligação Química e Propriedade 
dos metais

- Ligas Metálicas

Introduzir o estudo dos metais con-
templando sua presença no cotidia-

no e explicar suas propriedades

2 - Metais nos EEE

- Metais Pesados
- Metais Pesados nos REE

 e os efeitos à Saúde

Relacionar o uso dos metais pesa-
dos nos REE e reconhecer seus im-
pactos ao meio ambiente e à saúde.

Fonte: Elaboração própria

 Ao considerar a discussão sobre os metais nos EEE, pode-se questionar como o conhecimento químico 
referente à composição dos eletroeletrônicos pode auxiliar o estudante para além do saber cientí� co, em outras 
palavras, Como o aprendizado químico pode subsidiar o exercício da cidadania? Esta relação é defendida 
por Santos e Schnetzler (2003), os quais a� rmam que o objetivo do ensino de química para formação cidadã é 
preparar o indivíduo a compreender e usar as informações químicas básicas para a participação na sociedade 
tecnológica. Para isto, enfatizam que o Ensino de Química precisa ser centrado na inter-relação entre a 
informação química e o contexto social, é a partir desses aspectos que o estudante poderá realizar o julgamento 
crítico e político.
 Sendo assim, destaca-se que sem o conhecimento químico a tomada de decisão torna-se limitada, 
pois o cidadão não dispõe de informações que subsidie sua participação. O descarte consciente é precedido 
pela informação dos impactos dos REE ao meio ambiente e à saúde. Por isso, assume-se a relevância do 
conhecimento sobre os metais constituintes dos EEE, para abordar a problemática do seu descarte e auxiliar 
no exercício da cidadania, esta defendida pela abordagem CTS.

MOMENTO 1 -  CONHECENDO MAIS SOBRE OS 
METAIS
 Na sociedade moderna observa-se as várias aplicações dos metais, desde utensílios 
domésticos à fabricação de automóveis e máquinas diversas. Segundo Brown et al. (2005) 
os metais têm um papel importante na civilização, considerando seu desenvolvimento. A 
história antiga é dividida em Idade da Pedra, Idade do Bronze e Idade do Ferro, o que 
remete a composição das ferramentas utilizada em cada época. 
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Íons Metálicos Essenciais

ÍON NECESSIDADE 
DIÁRIA FUNÇÃO NO ORGANISMO FONTE

Na+ 2 g Cátion principal no � uido extra-
celular

Sal de mesa, alimentos pro-
cessados e preservados

K+ 2 g Cátion principal no � uido intra-
celular

Frutas, peixe, café solúvel, 
nozes

Mg+ 0,35 g Ativa enzimas para processos no 
organismo

Chocolate, nozes, café solú-
vel, farelo de trigo

Ca2+ 0,8 g Formação de ossos e dentes Leite, queijo, brócolis, sal-
mão em conserva com osso

 Muito dos metais não estão disponíveis na porção da litosfera. Assim, os depósitos que contém metais 
em quantidades exploráveis são conhecidos como minérios. Para serem utilizados os metais provenientes dos 
minérios precisam ser separados de materiais não desejáveis e seguidamente passam por processos químicos, 
a � m de torná-los úteis (BROWN et al, 2005).
 Grande parte dos elementos metálicos (exceto Au, Ru, Rh, Pd, Os, Ir e Pt), são encontrados na natureza 
associados a compostos inorgânicos chamados minerais. As fontes economicamente mais relevantes são os 
minerais de óxido, sulfeto e carbonato (BROWN et al, 2005).
 O processo pelo qual os metais são extraídos de seus minérios é estudado e desenvolvido pela 
metalúrgica. Esta geralmente envolve etapas como: mineração; concentração de minério; redução do minério 
para obtenção do metal livre; puri� cação do metal; e mistura do metal com outros elementos para modi� car 
suas propriedades. Algumas das técnicas são: Pirometalurgia que utiliza calor para alterar ou reduzir o metal; 
hidrometalurgia, extrai o metal por meio de reações aquosas e eletrometalurgia, que utiliza a eletrólise como 
técnica de extração (BROWN et al, 2005).
 Além de sua utilidade na indústria, os metais são necessários para a manutenção do corpo humano 
em pequenas concentrações. Todavia, a ingestão ocorre via alimentos, nos quais estão presentes em forma de 
íons metálicos. Por isso, para garantir a nutrição correta, existe uma concentração ideal, valores maiores ou 
menores que o desejável pode acarretar em danos à saúde. Tais metais dividem-se em essenciais e traços, os 
quais se diferenciam pelo valor necessário ao corpo humano, a saber, Tabela 1 e Tabela 2.

Fonte: MASTERTON; HURLEY, 2010

Tabela 1: Metais Essenciais
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Elementos Traços

ÍON NECESSIDADE 
DIÁRIA FUNÇÃO NO ORGANISMO FONTE

Fe2+, Fe3+ 15 mg Componente da hemoglobina e 
mioglobina

Fígado, carne, espinafre, 
molusco

Zn2+ 15 mg Componente de enzimas e hor-
mônios

Ostra, caranguejo, carne, 
nozes

Cu2+, Cu+ 2 mg Metabolismo do ferro e compo-
nente de enzimas Lagosta, cereja, chocolate

Mn2+ 3 mg Metabolismo de carboidratos e 
lipídios

Beterrabas verde, nozes e 
mirtilo

Mo(IV, V, VI) 0,3 mg Metabolismo de Fe e N; compo-
nente de enzimas Legumes, sorvete

Cr3+ 0,2 mg Metabolismo da glicose; afeta a 
ação da insulina Milho, molusco, nozes

Co2+, Co3+ 0,005 mg Componente da vitamina B12 fígado, crustáceo

Tabela 2: Metais Traços

Fonte: MASTERTON; HURLEY, 2010

Ligação Química e Propriedades dos Metais
 A maioria dos elementos químicos da tabela periódica são metais. Estes compartilham propriedades 
químicas e físicas semelhantes. Os elementos do grupo 1A são denominados metais alcalinos, já que os seus 
compostos possuem característica alcalinas. Os metais alcalinos terrosos compõem o grupo 2A, estes elemen-
tos são encontrados em minerais e alguns dos seus compostos também são alcalinos. Nos grupos supracitados 
os elétrons mais energéticos estão nos subníveis s ou p. Grande parte dos metais são elementos de transição, os 
quais caracterizam-se pela posição dos elétrons mais energéticos estarem situados nos subníveis d ou f incom-
pleto (BRADY; HUMISTON, 1995; BROWN et al, 2005).
 Os metais de transição que se encontram no centro da tabela, são utilizados comercialmente por serem 
duros e resistentes, já os que se encontram nas laterais como ouro ou prata podem ser mais macios e assim, 
desenhos podem ser intricados facilmente em suas superfícies. A dureza de um metal está relacionada com seu 
ponto de fusão, assim, os metais com baixo ponto de fusão são macios, já os que possuem alto ponto de fusão, 
são duros. 
 As propriedades físicas dos metais são: sólidos, exceto o mercúrio (Hg); possui brilho; condução elétri-
ca e térmica; resistência; maleabilidade (capacidade de ser forjado em folhas � nas); e ductibilidade (capacida-
de de ser estirado em � os). As propriedades químicas dos metais são: facilidade de oxidação, o que de algum 
modo limita sua exposição ao ar ou umidade; estado de oxidação relacionado à posição na tabela periódica; 
possui baixa energia de ionização, o que facilita a formação de íons e cátions; formam os óxidos 
básicos ao se unirem ao oxigênio; e possuem uma estrutura cristalina, em geral cúbica ou 
hexagonal (BRADY; RUSSELL; HOLUM, 2002; LEE, 1999; ROZENBERG, 2002).
  Em 1900, Drude pensou no metal como retículo no qual os elétrons 
se moviam livremente, semelhante a molécula de um gás. Em 1923 Lorentz aper-
feiçoou essa ideia e sugeriu que os metais eram constituídos por um retículo 
de íons positivos (esferas rígidas) imersas em elétrons de valência que se 
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DIÁRIA FUNÇÃO NO ORGANISMO FONTE

Fe2+, Fe3+ 15 mg Componente da hemoglobina e 
mioglobina

Fígado, carne, espinafre, 
molusco

Zn2+ 15 mg Componente de enzimas e hor-
mônios

Ostra, caranguejo, carne, 
nozes

Cu2+, Cu+ 2 mg Metabolismo do ferro e compo-
nente de enzimas Lagosta, cereja, chocolate

Mn2+ 3 mg Metabolismo de carboidratos e 
lipídios

Beterrabas verde, nozes e 
mirtilo

Mo(IV, V, VI) 0,3 mg Metabolismo de Fe e N; compo-
nente de enzimas Legumes, sorvete

Cr3+ 0,2 mg Metabolismo da glicose; afeta a 
ação da insulina Milho, molusco, nozes

Co2+, Co3+ 0,005 mg Componente da vitamina B12 fígado, crustáceo
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Fonte: MASTERTON; HURLEY, 2010

Ligação Química e Propriedades dos Metais
 A maioria dos elementos químicos da tabela periódica são metais. Estes compartilham propriedades 
químicas e físicas semelhantes. Os elementos do grupo 1A são denominados metais alcalinos, já que os seus 
compostos possuem característica alcalinas. Os metais alcalinos terrosos compõem o grupo 2A, estes elemen-
tos são encontrados em minerais e alguns dos seus compostos também são alcalinos. Nos grupos supracitados 
os elétrons mais energéticos estão nos subníveis s ou p. Grande parte dos metais são elementos de transição, os 
quais caracterizam-se pela posição dos elétrons mais energéticos estarem situados nos subníveis d ou f incom-
pleto (BRADY; HUMISTON, 1995; BROWN et al, 2005).
 Os metais de transição que se encontram no centro da tabela, são utilizados comercialmente por serem 
duros e resistentes, já os que se encontram nas laterais como ouro ou prata podem ser mais macios e assim, 
desenhos podem ser intricados facilmente em suas superfícies. A dureza de um metal está relacionada com seu 
ponto de fusão, assim, os metais com baixo ponto de fusão são macios, já os que possuem alto ponto de fusão, 
são duros. 
 As propriedades físicas dos metais são: sólidos, exceto o mercúrio (Hg); possui brilho; condução elétri-
ca e térmica; resistência; maleabilidade (capacidade de ser forjado em folhas � nas); e ductibilidade (capacida-
de de ser estirado em � os). As propriedades químicas dos metais são: facilidade de oxidação, o que de algum 
modo limita sua exposição ao ar ou umidade; estado de oxidação relacionado à posição na tabela periódica; 
possui baixa energia de ionização, o que facilita a formação de íons e cátions; formam os óxidos 
básicos ao se unirem ao oxigênio; e possuem uma estrutura cristalina, em geral cúbica ou 
hexagonal (BRADY; RUSSELL; HOLUM, 2002; LEE, 1999; ROZENBERG, 2002).
  Em 1900, Drude pensou no metal como retículo no qual os elétrons 
se moviam livremente, semelhante a molécula de um gás. Em 1923 Lorentz aper-
feiçoou essa ideia e sugeriu que os metais eram constituídos por um retículo 
de íons positivos (esferas rígidas) imersas em elétrons de valência que se 

19



movimentavam.  Os metais podem ser deformados (ductibilidade e maleabilidade) devido às diversas ligações 
de um átomo metálico com seus vizinhos, o que possibilita uma redistribuição dos elétrons diante do remode-
lamento de um metal (BROWN, 2005; PÉREZ, 2000). A Figura 1 apresenta uma ilustração representativa do 
modelo mar de elétrons.

Figura 1: ilustração do modelo do mar de elétrons

Fonte: BROWN et al, 2005, p. 866

 Na Figura 1 os elétrons são representados pelas esferas amarelas e as esferas cinzas constituem o retícu-
lo de íons. Os elétrons se con� nam ao metal devido à existência de atrações eletrostáticas com os cátions, con-
tudo nenhum elétron individual está con� nado a um cátion especí� co. A representação do modelo possibilita 
descrever as propriedades dos metais baseado nas interações.

Ligas Metálicas
 As ligas metálicas são formadas pela mistura entre metais, ou metal e não-metal. Trata-se de uma técni-
ca primária utilizada para modi� car as propriedades do metal puro e produzir outros materiais. O uso comum 
do ferro, como também do ouro para fabricação de joias, ocorre por meio da formação de ligas (BROWN et al, 
2005; LEE, 1999). Algumas ligas são apresentadas na Tabela 3 a seguir.

Fica a Dica!
Professor (a), para melhor compreensão sobre a liga-
ção metálica você pode utilizar vídeos ilustrativos do 

modelo representacional da ligação metálica.

Saiba Mais!
Professor (a), caso deseje mais informação acerca dos Mine-

rais, segue a referência de um artigo interessante: Morais, C. 

A.; Albuquerque. R. O.;  Ladeira, A. C. Q. Processos Físicos e 

Químicos Utilizados na Indústria Mineral. Cadernos Temáti-

cos de Química Nova na Escola, n. 8, p. 9-17, maio 2014.
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Tabela 3: Exemplos de ligas Comuns

Fonte: BROWN et al, 2005, p. 870.

De acordo com Brown et al, (2005) e Lee (1999), as ligas podem ser classi� cadas em:

Ligas de solução: misturas homogêneas nas quais os componentes estão dispersos uniforme e ale-
atoriamente.  Podem formar duas ligas, a substitucional ocorre com metais que apresentam raios atômicos 
semelhantes, assim os átomos do soluto ocupam as posições dos átomos do solvente; e a intersticial, quando 
os átomos do soluto ocupam posições entre os átomos dos solventes, devido aquele possuir um raio atômico 
menor que este (diferença acima de 15%). Tais ligas são exempli� cadas na Figura 2, as esferas azuis representa 
o metal hospedeiro e as amarelas os componentes da liga metálica.

Algumas Ligas Comuns
ELEMENTO 
PRIMÁRIO NOME DA LIGA COMPOSIÇÃO EM 

MASSA PROPRIEDADES USO

Bismuto Metal de madeira

50% Bi
25% Pb

12,5% Sn
12,5% Cd

Baixo ponto de 
fusão (70º C)

Fusíveis de tomada, 
irrigador automá-

tico

Cobre Latão amarelo 67% Cu
33% Zn

Dúctil, aceita poli-
mento Itens de ferragem

Ferro Aço inoxidável

80,6% Fe
0,4 % C
18% Cr
1% Ni

Resiste à corrosão Talheres

Chumbo Solda de chumbo 67% PB
33% Sn

Baixo ponto de 
fusão (275º C) Juntas de solda

Prata

Prata esterlina

Amálgama dentário

92,5% Ag
7,5 % Cu

70% Ag
18% Sn
10% Cu
2% Hg

Facilmente 
trabalhável

Talheres

Obturação dentária
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Figura 2: ligas (A) substitucinal e (B) intersticial

Fonte: BROWN et al, 2005, p. 870.

Ligas Heterogêneas: não apresentam os componentes dispersos uniformemente. Em geral suas 
propriedades dependem da composição e do modo como o sólido é formado a partir da mistura fundida. 
Como exemplo tem-se a perlita (tipo de aço), na qual alterna-se camadas de ferro puro e Fe3C.

Compostos Intermetálicos: são ligas homogêneas com propriedades de� nidas. Como exemplo 
tem-se o Cobre e o Alumínio que formam o duralumínio CuAl2, o Ni3Al, que é um composto utilizado nos 
motores de aeronaves a jato devido sua resistência e baixa densidade. O Co5Sm utilizado como imãs perma-
nentes e em fones de ouvidos. A explicação para a formação dos Compostos Intermetálicos não apresenta ain-
da um modelo teórico satisfatório à sua estequiometria, que diferem das explicações químicas dos compostos 
comuns. 

MOMENTO 2 - METAIS NOS EEE
Metais Pesados
Para Baird (2011) e Girard (2013) os metais pesados têm tal denominação devido suas densidades 

serem mais elevadas quando comparadas aos outros metais. Segundo Oga, Camargo e Batistuzzo (2014), essa 
denominação é usada para descrever metais tóxicos, os quais incluem mercúrio, chumbo e cádmio. Contudo, 
tal classi� cação não é exata cienti� camente e sim descritiva, já que se refere aos metais com gravidade especí� ca 
alta, que possuem forte atração por estrutura de tecidos biológicos e apresentam uma eliminação lenta. A 
Tabela 4 apresenta a densidade de alguns metais pesados e outras substâncias

Tabela 4: Densidade de algumas substâncias.

Substâncias Densidade (g/mL)
Hg 13,5
Pb 11,3
Cu 9,0
Cd 8,7
Cr 7,2
Sn 5,8-7,3
As 5,8
Al 2,7
Mg 1,7

H2O 1,0
Fonte: BAIRD, 2011, p. 686.

Segundo o relatório da IUPAC realizado por Du� us (2002), diversas foram as 
propriedades físicas, químicas e biológicas utilizadas para de� nir os metais pesados nas 

últimas décadas. Muitas de� nições estavam atreladas ao potencial de contaminação e 
toxicidade desses metais. Todavia, os metais apresentam características físico-químicas 

próprias. Estas determinam propriedades biológicas e toxicológicas diferentes, o que 
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di� culta os estudos desse conceito.
De acordo com Du� us (2002), as principais de� nições levantadas para conceituar os metais pesados 

foram: Massa especí� ca que varia entre 3,5 e 7,0 g/cm; Massa atômica elevada, sendo o sódio (A=23) a referência; 
Número atômico elevado, tendo como referência o cálcio (Z=20); densidade, dentre outras de� nições, como 
a capacidade de formar sabões.  

Observa-se que há uma ausência de de� nição precisa, o que pode advir da falta de consenso sobre esse 
conceito para a comunidade cienti� ca (DUFFUS, 2002; LIMA; MERÇON, 2011). Para Dufus (2002), não se 
pode dizer que o grupo dos metais pesados está associado à toxicidade, pois há diferenças nas de� nições, o que 
representa uma incerteza desse conceito diante da evolução de novos critérios. Assim, Considerar questões 
químicas, físicas e biológicas é o modo mais adequado para conceituar os metais pesados (BARRA, 2000; 
DUFFUS, 2002; LIMA; MERÇON, 2011). 

Embora o conceito de metais pesados ainda não apresente um consenso, atualmente a de� nição mais 
considerada para caracterizar os metais pesados descrevem que estes são tóxicos e possuem densidade acima 
de 4 g/mL.

Metais Pesados nos Resíduos Eletroeletrônicos e seus Efeitos à Saúde
Os REE são compostos por mais de mil substâncias diferentes, as quais di� cultam seu tratamento.  Bem 

como, os metais pesados presentes podem in� ltrar-se e contaminar os solos e as águas subterrâneas, quando 
descartados de modo incorreto. Cerca de 70% dos metais pesados (mercúrio e cádmio) nos aterros dos EUA 
vêm de lixo eletrônico. A queima e o tratamento inadequado desses resíduos podem liberar substâncias tóxicas 
à saúde (OLIVEIRA; GOMES; AFONSO, 2010; PUCKETT, 2002; ROBINSON, 2009; WOO; LEE; LIM, 2015). 
A Tabela 5 apresenta a principal composição dos REE.

Tabela 5: Composição dos REE

Composição % em peso
Ferro e Aço 47,9

Plástico sem retardante de chama 15,3
Cobre 7,0
Vidro 5,4

Plástico com retardante de chama 5,3
Alumínio 4,7

Placas de Circuito Impresso 3,1
Outros 4,6

Madeira 2,6
Cerâmica 2,0

Outros metais não ferrosos 1,0
Borracha 0,9

          Fonte: WIDMER et al, 2005.
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 De acordo com a Norma Brasileira (NBR) 10.004/2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas–
ABNT os REE são considerados resíduos perigosos, pois possuem substâncias tóxicas. Os metais presentes nos 
EEE, inclusive os pesados, apresentam propriedades/funções que subsidiam sua aplicação. A Tabela 6 indica 
alguns metais e as substâncias presentes nos EEE e a Tabela 7 apresenta propriedades/funções de alguns metais 
nesses equipamentos.

Tabela 6: Apresentação dos principais componentes químicos dos EEE
Principais componentes dos EEE

Substâncias Químicas Equipamentos Eletroeletrônicos

Éteres difenílicos polibromados (PBDEs) Retardadores de chamas que
são misturados em plásticos e componentes.

Cloro� uorcarbonetos (CFCs) Refrigeradores, freezers e unidades de ar condicionado
Hidrocarbonetos aromáticos polialogenados (PHAHs), 
Dibenzo-p-dioxinas policicladas (PCDD), dibenzofura-

nos policlorados (PCDFs)
Produto de combustão a baixa temperatura

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (PAHs) Produtos de combustão
Policloreto Bifenílicos (PCB Condensadores, transformadores

Chumbo (Pb)
Soldas de placas de circuito, TVs, celulares, computa-

dores, baterias, revestimento interno de recipientes para 
ácidos

Zinco (Zn) Tubos de raios catódicos, revestimentos de proteção de 
metais

Mercúrio (Hg)
Computadores portáteis, monitores LCD, LCD TVs, 

TVs de plasma, TVs CRT coloridas e telefones celulares, 
termostatos, sensores, display de cristal líquido.

Níquel (Ni) Baterias, Celulares, Tvs, monitores

Cádmio (Cd)

Tintas de impressora, toners e máquinas de fotocópias, 
celulares, placas de circuito impresso, baterias, tubos de 

raios catódicos, toners, resistências de chip, estabilizador 
em PVC, revestimento anticorrosivo.

Lítio (Li) Baterias

Arsênio (As) Computadores portáteis, monitores LCD, LCD TVs, TVs 
de plasma, TVs CRT coloridas e telefones celulares

Antimônio (Sb) Soldas de placas de circuito, Tubos de raios catódicos
Cromo (Cr) (VI) Revestimentos anticorrosivos, � tas de dados e disquetes

Dioxinas Queima de � os
Estanho (Sn) Soldas de placas de circuito, monitores de LCD

Gálio (Ga) semicondutores

Prata (Ag) Fiação, switches, tintas usadas em placas de circuito 
impresso

Cobre (Cu) Fiação, cabos, contatos elétricos e outros usos que exigem 
passagem de corrente elétrica

Bismuto (Bi) Soldas de placas de circuito, monitores de LCD

Ouro (Au)
Circuito elétrico nos microprocessadores; peças 

susceptíveis a pequenas correntes e que necessitam 
de alta con� abilidade.

   FONTE: FRAZZOLI, 2010; OLIVEIRA; GOMES; AFONSO, 2010; PERKINS et 
      al, 2014; ROBINSON, 2009; WOO; LEE; LIM, 2015.

 De acordo com a Norma Brasileira (NBR) 10.004/2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas–
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impresso
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Tabela 7: Propriedades/funções dos metais em EEE
Metal Propriedades/funções

Ouro Ótimo condutor elétrico e térmico, não-corrosível, reduz a resistência nos contatos elétri-
cos.

Prata Condutividade térmica e elétrica, o que explica seu uso em conexões elétricas e componen-
tes eletrônicos. Menos resistente a corrosão que o ouro.

Cobre
Boa condutividade elétrica e térmica, resistência a corrosão e boa resistência mecânica, 
a fadiga e tensão física. Possui propriedade não magnética e facilmente forma ligas com 

outros metais.

Alumínio Possui cerca de 2/3 da condutividade elétrica (e térmica) do cobre. O alumínio pode ser 
substituído principalmente nos circuitos elétricos.

Cromo
Propicia maior resistência à oxidação, ao calor, à abrasão, à corrosão e à fadiga. É o com-
ponente básico de vários tipos de ligas, como exemplo tem-se a liga de ferro-cromo, fonte 

essencial para a produção de aço inoxidável.

Zinco
Possui dureza elevada; resistência a corrosão; facilidade de combinação com outros metais, 
o que permite o seu uso na fabricação de ligas. É o ânodo pilha de zinco/dióxido, geralmen-

te, na forma de chapa para confecção da caixa externa da pilha.

Estanho
Apresenta baixo ponto de fusão e a� nidade em formar ligas com outros metais. Por isso 

possui grande aplicabilidade na fabricação das soldas, que são compostos geralmente biná-
rios de estanho e outro metal, predominantemente o chumbo.

Chumbo

Utilizado em ligas, possui baixo custo, baixa resistência, mole, dúctil, maleável, trabalhável 
a frio, razoável condutor de calor e eletricidade, possui baixo ponto de fusão.  O chumbo 

tem demonstrado ser um excelente metal quando usado para proteger da corrosão atmosfé-
rica devido a sua rápida oxidação super� cial.

Níquel Grande resistência mecânica e à corrosão. O metal é muito usado sob a forma pura, para 
fazer a proteção de peças metálicas, pois oferece grande resistência à oxidação.

Lítio

O lítio é um metal leve e o mais eletropositivo dos elementos metálicos. É usado na Pilha de 
lítio/dióxido de manganês, nesta o lítio metálico funciona como ânodo e possui alta reati-

vidade com a água. Nas Baterias de íons lítio, este é utilizado em forma de íon, presentes no 
eletrólito na forma de sais de lítio dissolvidos em solventes não aquosos.

Mercúrio

É liquido à temperatura ambiente, volátil,  não oxida facilmente,  relativamente inerte, 
forma ligas, possui elevada tensão super� cial e densidade, alta condutividade elétrica, bom 
material refrigerante e condutor. É usado no cátodo das células eletrolíticas para a obtenção 
de hidróxido de sódio e cloro a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Em pilhas 
é utilizado como cátodo. Os sais de mercúrio são usados na pilha de zinco/dióxido de man-

ganês para diminuir a taxa de corrosão do zinco metálico e evitar vazamentos

Cádmio

É mole, dúctil, maleável, relativamente volátil, Oxida-se lentamente ao ar livre em presença 
de umidade. Possui boa resistência à corrosão, baixo coe� ciente de atrito, e possibilita bom 
contato elétrico. O preço mais baixo e a recuperação de cádmio nas baterias recicláveis têm 

aumentado esta produção.

Arsênio (As) Computadores portáteis, monitores LCD, LCD TVs, TVs de plasma, TVs CRT coloridas e 
telefones celulares

Antimônio (Sb) Soldas de placas de circuito, Tubos de raios catódicos
Cromo (Cr) (VI) Revestimentos anticorrosivos, � tas de dados e disquetes

Dioxinas Queima de � os
Estanho (Sn) Soldas de placas de circuito, monitores de LCD

Gálio (Ga) semicondutores
Prata (Ag) Fiação, switches, tintas usadas em placas de circuito impresso
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Cobre (Cu) Fiação, cabos, contatos elétricos e outros usos que exigem 
passagem de corrente elétrica

Bismuto (Bi) Soldas de placas de circuito, monitores de LCD

Ouro (Au) Circuito elétrico nos microprocessadores; peças susceptíveis 
a pequenas correntes e que necessitam de alta con� abilidade.

        Fonte: Elaboração própria

Para Girard (2013); Oga, Camargo e Batistuzzo (2014), uma substância é dita tóxica quando provoca 
danos nocivos a um sistema biológico. Nessa perspectiva, Klassen e Watkins III (2012) a� rmam que, quase 
todas as substâncias químicas conhecidas podem causar danos em um sistema biológico, caso estejam pre-
sentes em quantidades su� cientes.  As substâncias tóxicas podem perturbar o metabolismo, afetar o sistema 
nervoso central, causar mudanças genéticas, defeitos no nascimento e câncer (GIRARD, 2013). 

Para Baird (2011) a forma mais tóxica de um metal é quando está ligado a uma cadeia carbônica ou 
quando se encontra como cátion. Nesse raciocínio Du� us (2002) aponta que metais puros raramente são tó-
xicos, exceto quando são encontrados em pó � nos, que podem prejudicar a saúde dos pulmões se inalados. 

Nos organismos, a ação tóxica dos metais pode ocorrer pela a� nidade com o enxofre. Os metais catiôni-
cos reagem com o radical sul� drila (-SH) presente na estrutura proteica das enzimas e promove a alteração de 
suas propriedades, assim, prejudicam o metabolismo humano (Baird, 2011). 

Os metais podem realizar ataques químicos especí� cos como mimetizadores de metais essenciais. Assim, 
se ligam a locais � siologicamente reservados para elementos essenciais. Como exemplo tem-se o mimetismo e 
substituição do zinco pelo cádmio, cobre e níquel. Com relação ao potencial carcinogênico, os metais podem 
agir como catalisadores em reações de oxirredução com o oxigênio molecular e produzir modi� cações oxida-
tivas de biomoléculas como DNA ou proteínas, o que leva a expressões gênicas que causam efeitos adversos 
(KLASSEN; WATKINS III, 2012).  

Por serem elementos, os metais não são criados nem destruídos por ação antropogênica, ou seja, não po-
dem ser divididos em formas mais simples ou menos tóxicas, por isso não são biodegradáveis, e se acumulam 
no meio ambiente. Essa indestrutibilidade associada à bioacumulação (acumulação no organismo) contribui 
para a preocupação dos metais como agentes potencialmente tóxicos. O vasto uso dos metais pelo homem in-
� uencia seus níveis ambientais nas águas, solos, alimentos e ar, o que pode alterá-los quimicamente e impactar 
sua toxicidade (GIRARD, 2013; KLASSEN; WATKINS III, 2012)

Os principais metais pesados tóxicos são: arsênio, chumbo, mercúrio, cádmio, níquel e cromo (GIRARD, 
2013; KLASSEN; WATKINS III, 2012; LENZI; FAVERO; LUCHESE, 2009; OGA; CAMARGO; BATISTUZZO, 
2014). As fontes geradoras, consequências à saúde e as formas de exposição, serão apresentadas na Tabela 8, 
bem como os metais essenciais com potencial à toxicidade será demonstrado na Tabela 9, a seguir.

Nota: As fontes utilizadas para construir a tabela sobre as propriedades/funções dos metais em EEE 
estão apresentadas nas referências ao � nal do produto.
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Tabela 8: Principais metais pesados
Aspectos Sobre os Principais Metais Pesados Tóxicos

Elemento Fonte Geradora Principais Formas 
de Exposição

Efeitos Nocivos 
À Saúde

Arsênio (As)

- Produtos Agrícolas 
(praguicidas e 

herbicidas)
-Queima de carvão 

contaminado
-Incineração de lixo

-Mineração

- Ingestão de água 
potável contaminada.

- Consumo de alimentos 
do mar

-Contato direto

Problemas 
gastrointestinais, 

hepáticos, 
hematológicos, 

neurológicos, renais, 
dérmicos e câncer de 
pulmão, rins, fígado, 

próstata e bexiga.

Chumbo (Pb)

-Tintas contendo o metal
-Fabricação de joias, 

cerâmicas, armas, vidros 
coloridos.

-Uso de soldas
-Prática de tiro com 

carregamento manual de 
munição

- Ingestão de água 
contaminada

- Alimentos do mar e 
vegetais

- Contato direto

Afeta o sistema 
nervoso, cardiovascular, 

imunológico, 
neurológico, reprodutivo, 

renais, oculares, 
hepáticos e causa câncer.

Mercúrio (Hg)

- incineradores de lixo
-Usinas de energia que 

usam combustíveis 
fósseis

-Exploração de ouro 
(amalgamação do ouro)

- Ingestão de água 
contaminada

-Consumo de peixes
-Contato direto                                                                          

Afeta o Sistema nervoso, 
renal, imunológico e 

cardiovascular.
Em mulheres grávidas 

há rico de aborto e 
o mercúrio pode ser 

passado ao feto ou via 
amamentação.

Níquel (Ni)

-Operações de fundição, 
solda, galvanoplastia, 

baterias níquel-cádmio)
-Inalação de aerossóis, 

poeira ou fumos conten-
do o metal;

-Produção de níquel 
(mineração, moagem e 

re� no).

- Ar
- Ingestão de água 

contaminada
- Alimentos

-Fumaça de cigarro
-Contato direto

Leva ao câncer no 
sistema respiratório.

Cádmio (Cd)

-Galvanoplastia
-Ligas resistentes a 

corrosão
- Pigmentos de cor para 

tintas e plásticos
-Fertilizantes

-Alimento contaminado
-Contato direto

Danos renais, 
cardiovasculares, 
hematológicos, 
neurotóxicos.

Doenças pulmonares 
crônicas e ósseas.
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cardiovascular.
Em mulheres grávidas 

há rico de aborto e 
o mercúrio pode ser 

passado ao feto ou via 
amamentação.

Níquel (Ni)

-Operações de fundição, 
solda, galvanoplastia, 

baterias níquel-cádmio)
-Inalação de aerossóis, 

poeira ou fumos conten-
do o metal;

-Produção de níquel 
(mineração, moagem e 

re� no).

- Ar
- Ingestão de água 

contaminada
- Alimentos

-Fumaça de cigarro
-Contato direto

Leva ao câncer no 
sistema respiratório.

Cádmio (Cd)

-Galvanoplastia
-Ligas resistentes a 

corrosão
- Pigmentos de cor para 

tintas e plásticos
-Fertilizantes

-Alimento contaminado
-Contato direto

Danos renais, 
cardiovasculares, 
hematológicos, 
neurotóxicos.

Doenças pulmonares 
crônicas e ósseas.
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Cromo (Cr)

- Manufaturas de aço e 
ligas

-Preservativos de 
madeira

-Proteção contra 
corrosão

-curtimento de couro

-Água contaminada
-Ar

-Solo
-E� uentes e lodo de 

esgoto
-Contato direto

Danos no trato 
respiratório, problemas 

cardiovasculares, 
gastrintestinais, 

hematológico, hepáticos, 
renais e câncer. Tendo 

como o mais prejudicial 
o Cr+6

Fonte: BAIRD, 2011; BATISTUZZO, 2014; KLASSEN; WATKINS III, 2012; OGA; CA-
MARGO; SILVA; PEDROSO, 2001.

Tabela 9: Metais essenciais com potencial à toxicidade
METAIS ESSENCIAIS COM POTENCIAL PARA TOXICIDADE

ELEMENTO FONTE GERADORA PRINCIPAIS FORMAS 
DE EXPOSIÇÃO

EFEITOS NOCIVOS À 
SAÚDE

Cobre (Cu)

- Particulados resultantes 
da mineração

- Operação de fundição 
ou soldas

- Ingestão de água potá-
vel, alimentos e bebidas

Provoca distúrbios gas-
trointestinais. Ingestão 
em grande quantidade 
desses sais pode levar a 

necrose hepática e morte.

Ferro (Fe)

-Exposições agudas aci-
dentais

-Sobrecarga crônica de 
ferro

- Transfusões sanguíneas 
frequentes;

-Excesso do metal na 
dieta

Promoção de doenças 
cardiovasculares e neuro-

degenerativas.
Morte de crianças grave-

mente intoxicadas

Zinco (Zn)

- Mineração

- Fundição de metais

-Bombas de fumaça de 
uso militar

- Ingestão de bebidas 
armazenadas em metais 

galvanizados

-Inalação direta através 
de fumaça

Danos cerebrais, doença 
de Alzheimer, estresse 

gastrointestinal e proble-
mas do sistema respira-

tório.

Fonte: KLASSEN; WATKINS III, 2012.

Cromo (Cr)

- Manufaturas de aço e 
ligas

-Preservativos de 
madeira

-Proteção contra 
corrosão

-curtimento de couro

-Água contaminada
-Ar

-Solo
-E� uentes e lodo de 

esgoto
-Contato direto

Danos no trato 
respiratório, problemas 

cardiovasculares, 
gastrintestinais, 

hematológico, hepáticos, 
renais e câncer. Tendo 

como o mais prejudicial 
o Cr+6

Fonte: BAIRD, 2011; BATISTUZZO, 2014; KLASSEN; WATKINS III, 2012; OGA; CA-
MARGO; SILVA; PEDROSO, 2001.

Tabela 9: Metais essenciais com potencial à toxicidade
METAIS ESSENCIAIS COM POTENCIAL PARA TOXICIDADE

ELEMENTO FONTE GERADORA PRINCIPAIS FORMAS 
DE EXPOSIÇÃO

EFEITOS NOCIVOS À 
SAÚDE

Cobre (Cu)

- Particulados resultantes 
da mineração

- Operação de fundição 
ou soldas

- Ingestão de água potá-
vel, alimentos e bebidas

Provoca distúrbios gas-
trointestinais. Ingestão 
em grande quantidade 
desses sais pode levar a 

necrose hepática e morte.

Ferro (Fe)

-Exposições agudas aci-
dentais

-Sobrecarga crônica de 
ferro

- Transfusões sanguíneas 
frequentes;

-Excesso do metal na 
dieta

Promoção de doenças 
cardiovasculares e neuro-

degenerativas.
Morte de crianças grave-

mente intoxicadas

Zinco (Zn)

- Mineração

- Fundição de metais

-Bombas de fumaça de 
uso militar

- Ingestão de bebidas 
armazenadas em metais 

galvanizados

-Inalação direta através 
de fumaça

Danos cerebrais, doença 
de Alzheimer, estresse 

gastrointestinal e proble-
mas do sistema respira-

tório.

Fonte: KLASSEN; WATKINS III, 2012.

28



Procedimento
Para a aula de química é interessante solicitar que os estudantes levem algum EEE para a sala. Sugere-se 

também que o(a) professor(a) disponibilize placas de circuito, como de computadores, celulares, tablets, dentre 
outros, ou abra diferentes EEE a � m de facilitar a observação dos metais nos equipamentos. A ideia é apre-
sentar as características elétricas e eletrônicas dos EEE e discutir sobre a presença dos metais e sua aplicação 
nesses produtos.

Partindo dos metais nos EEE apresentados, pode-se questionar aos alunos o motivo da aplicação dos me-
tais nesses equipamentos, qual sua função e onde estão localizados. É importante apontar que os metais estão 
presentes em artefatos pequenos e grandes.

Após a discussão prévia segue-se com uma apresentação expositiva sobre os metais e suas propriedades, 
abordando suas características físico-químicas, suas aplicações variadas, ligação química e forma de extração. 
É interessante que se utilize meios que favoreçam a compreensão de conceitos abstratos. Para isso, fazer uso de 
imagens, vídeos, � uxogramas ou mapas, pode auxiliar no processo.

O segundo momento é destinado para abordar a presença dos metais nos REE. Para isto, as tabelas ela-
boradas nesta aula podem auxiliar na explicação. Além disso, é nesse momento que o conceito de metal pesado 
irá sustentar a discussão sobre o descarte diferenciado dos REE. Portanto, é relevante articular os componentes 
químicos à problemática do descarte, assim, tal relação precisa ser clara, uma vez que a cartilha informativa, 
utilizada na aula anterior, apenas indicou que os REE possuem metais pesados que oferecem riscos ao meio 
ambiente e à saúde. Assim, a forma de contaminação por metais pesados e suas consequências precisam ser 
abordadas.

A aula de química também pode voltar-se aos questionamentos elaborados pelos grupos no quadro 
“Um pouco mais sobre Lixo Eletrônico”. Por isso é interessante que o(a) professor(a) considere os registros dos 
alunos. Outrossim, caso desejem se aprofundar nos conteúdos químicos, pode-se investir em mais aulas para 
cada momento. Embora a presente proposta contemple apenas o estudo dos metais, é possível abordar aspectos 
sobre a química dos alimentos, pilhas e baterias, polímeros, bioquímica, os processos químicos de recuperação 
dos metais, dentre outros. 

É relevante que os estudantes sintam-se a vontade para questionar e acrescentar seus conhecimentos 
durante a aula, garantindo uma boa interação. Ao � nal da aula espera-se que os estudantes reconheçam a vasta 
aplicação dos metais, que é corroborada pelas suas propriedades; e a presença de metais pesados nos REE, os 
quais problematizam seu descarte, bem como as consequências e formas de contaminação por metais pesados, 
além do contato direto. 

Avaliação
- Participação durante a discussão e apontamentos durante a aula;
-Elaboração de quadros/tabelas com o uso e aplicação dos metais 
em diferentes contextos do cotidiano.

Procedimento
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abordadas.

A aula de química também pode voltar-se aos questionamentos elaborados pelos grupos no quadro 
“Um pouco mais sobre Lixo Eletrônico”. Por isso é interessante que o(a) professor(a) considere os registros dos 
alunos. Outrossim, caso desejem se aprofundar nos conteúdos químicos, pode-se investir em mais aulas para 
cada momento. Embora a presente proposta contemple apenas o estudo dos metais, é possível abordar aspectos 
sobre a química dos alimentos, pilhas e baterias, polímeros, bioquímica, os processos químicos de recuperação 
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É relevante que os estudantes sintam-se a vontade para questionar e acrescentar seus conhecimentos 
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quais problematizam seu descarte, bem como as consequências e formas de contaminação por metais pesados, 
além do contato direto. 

Avaliação
- Participação durante a discussão e apontamentos durante a aula;
-Elaboração de quadros/tabelas com o uso e aplicação dos metais 
em diferentes contextos do cotidiano.
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AÇÃO 5 REFLETINDO SOBRE O CONSUMO 
CONSCIENTE

Objetivo
- Discutir sobre a in� uência da mídia no consumo de EEE;
- Reconhecer a obsolescência dos artefatos tecnológicos;
- Sensibilizar os estudantes para o consumo consciente e o descarte correto do lixo eletrônico.

Tempo
2h/aula de 50 minutos cada

Materiais
- Projetor
- Imagens e/ou vídeos de propaganda de EEE
- Cartolina e/ou papel madeira
- Lápis de cor
- Revistas diversas

Conteúdos
Conceituais
- Obsolescência tecnológica
- Tipos de consumo

Atitudinais
- Promover a participação nas discussões;

- Reconhecer os valores sociais do consumo.

Procedimentais
- Elaborar e apresentar um EEE destinado ao consumidor sustentável.

Saiba Mais!

Professor (a) caso deseje obter mais informações sobre 

o consumo dos REE leia o Tópico sobre obsolescência 

da dissertação deste produto educacional “A química 

dos metais: Uma abordagem CTS para discutir a pro-

blemática dos Resíduos Eletroeletrônicos”.
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Princípios teóricos
O crescente consumo de EEE promove a geração de mais resíduos, estes por vezes são amontoados nas 

residências ou descartados de modo inadequado, já que seus consumidores desconhecem como destiná-los 
corretamente. Nesse sentido, discutir sobre o consumo consciente torna-se relevante para re� etir sobre sua 
relação com os impactos ambientais. Para tanto, pode-se considerar a mídia como uma forte in� uenciadora, a 
qual promove a ideia de necessidade de obtenção de artefatos. 

De acordo com Magera (2013) a publicidade é um instrumento utilizado para atrair consumidores. A 
mídia intensi� ca a aceitação desses artefatos, o que gera um consumo acelerado sem preocupações com o meio 
ambiente. Assim, a necessidade real não é mais uma característica prioritária ao consumo.

Diante da rápida evolução tecnológica, nota-se que o ciclo de vida dos EEE está cada vez mais curto, isso 
intensi� ca a obsolescência desses artefatos (XAVIER; CARVALHO, 2014). Segundo Gonçalves (2011) e Mage-
ra (2013), é denominado obsolescência programada a vida curta de um bem de consumo, o qual é projetado 
para funcionar em um período reduzido. Assim, intencionalmente a vida útil dos produtos é programada, a 
� m de garantir que de tempos em tempos sejam substituídos por produtos cada vez mais modernos, gerando 
mais resíduos.

Acrescenta-se ainda, o fato das novidades tecnológicas fascinarem, de maneira especial os jovens, que 
são alvos constantes das campanhas publicitárias. Então, tem-se à disposição dos consumidores uma diversi-
dade de aparelhos eletroeletrônicos com múltiplas funções (ABREU, 2014).

Nesse aspecto Gonçalves (2011) apresenta sete tipos existentes de consumo, os quais serão apresentados 
na Tabela 10.

Tabela 10: Descrição dos tipos de consumo
TIPOS DE 

CONSUMO DESCRIÇÃO

Consumo alienado Tem a mídia e a publicidade como in� uência. Utiliza os produtos para promo-
ver a identidade ou situações que as pessoas gostariam de usufruir ou ser.

Consumo compulsório

Trata-se de um consumo que visa impelir as pessoas a satisfazerem suas ne-
cessidades por falta de opção ou dinheiro. Neste último caso, os consumido-
res buscam sempre o mais barato sem re� etir sobre a qualidade ou marca do 

produto.

Consumo para o bem viver
Esse público não se deixa levar pela publicidade e tem recursos para escolher o 
que deseja comprar. Optam por produtos e serviços a � m de realizar seu bem 

viver, mas não re� ete sobre os impactos socioambientais do consumo.

Consumo solidário

É praticado visando não somente o bem estar pessoal, mas do bem viver co-
letivo. Trata-se de um consumo que prefere serviços e produtos da economia 
solidária ao invés de produtos de empresas que exploram os trabalhadores e o 

meio ambiente.

Consumo crítico

Apresenta como lógica que cada ato de consumo promove um gesto de pro-
porções planetárias. Consiste em escolher o que há de ser consumido pau-

tando-se não somente no preço ou status social, mas também pelo processo 
produtivo e o comportamento das empresas sobre uma perspectiva ética, 

econômica e solidária.

Consumo verde
O consumidor busca uma melhor qualidade no preço, contudo prefere pro-

dutos que não agridam o meio ambiente nas etapas de produção, distribuição, 
consumo e descarte � nal.
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Consumo sustentável
Não se trata apenas de um consumo e sim de uma situação social geral. Envol-
vem ações coletivas, mudanças políticas, avanços tecnológicos, econômicos e 

instrucionais. Objetiva mudança de hábitos de consumo e de produção. 
FONTE: Gonçalves, 2011.

Procedimento
A � m de promover uma discussão inicial e identi� car o conhecimento da turma referente ao consumo 

consciente, no primeiro momento da aula pode-se levantar os seguintes questionamentos: Vocês reconhecem 
alguma instituição interessada no consumo demasiado de equipamentos tecnológicos? Vocês perceberam al-
guma mudança na durabilidade dos equipamentos tecnológicos? Vocês acreditam que existe um público espe-
cí� co a que se destina os equipamentos tecnológicos? 

Após a discussão inicial baseada na resposta dos estudantes, prossegue-se com a exposição de vídeo e/
ou imagens de propagandas de EEE. Neste trabalho foi analisado o comercial em vídeo de um aparelho celular 
que foi lançado em 2018.

Segue-se com a discussão sobre a in� uência da mídia no consumo de artefatos, na escolha dos atores, 
idade, imagem social, música e cenário. Cabe também, promover a re� exão sobre a ausência de informações 
das empresas sobre a destinação correta desses artefatos. A partir de então, propõe-se a explicar os tipos de 
consumidores segundo Gonçalves (2011). 

 No segundo momento, em grupos (3 ou 4 integrantes), os estudantes serão instruídos a criarem um 
EEE com característica voltadas ao consumidor sustentável. Assim, podem usar a criatividade, elaborar slogan, 
usar imagens, recortes de revistas ou desenhos, que promova seu produto inovador.  Os grupos terão 40 minu-
tos para criar seu produto e 5 minutos para cada grupo apresentar sua criação. 

Tal atividade fornecerá indicativos sobre os principais pontos de preocupação dos estudantes no que se 
refere aos EEE e permitirá uma discussão acerca do consumo sustentável.

Avaliação
- Participação nas discussões durante a aula;
- Elaboração de um EEE voltado ao consumidor sustentável;
- Analisar se as características dos EEE apresentados são coerentes ao público de interesse.
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EEE com característica voltadas ao consumidor sustentável. Assim, podem usar a criatividade, elaborar slogan, 
usar imagens, recortes de revistas ou desenhos, que promova seu produto inovador.  Os grupos terão 40 minu-
tos para criar seu produto e 5 minutos para cada grupo apresentar sua criação. 

Tal atividade fornecerá indicativos sobre os principais pontos de preocupação dos estudantes no que se 
refere aos EEE e permitirá uma discussão acerca do consumo sustentável.

Avaliação
- Participação nas discussões durante a aula;
- Elaboração de um EEE voltado ao consumidor sustentável;
- Analisar se as características dos EEE apresentados são coerentes ao público de interesse.
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AÇÃO 6 SEMANA DO DESCARTE CORRETO DOS 
REE NA MINHA ESCOLA

Objetivo
- Desenvolver o exercício para a participação social;
- Divulgar informações sobre o descarte correto dos EEE;
- Realizar a coleta dos REE na escola durante uma semana.

Tempo
2h/aula de 50 minutos cada

Materiais
- Cartolina
- Lápis de cor 
- Caixa coletora de REE

Conteúdos
Conceituais
- Consequências do descarte Incorreto dos REE
- Descarte dos REE na Cidade de Natal

Atitudinais
- Destinar os REE corretamente

Procedimentais
- Elaborar Cartazes informativos sobre os REE;
- Realizar a divulgação da semana de coleta de REE na escola;
- Orientar a comunidade escolar sobre importância do descarte correto dos REE.

Fica a Dica!
Professor(a) caso deseje e possua tempo disponível em sala, é 
interessante que os próprios estudantes elaborem os pan� etos 

informativos, para seguidamente serem reproduzidos em 
maior quantidade e distribuídos na escola.
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Princípios Teóricos
Discutir acerca da problemática do lixo eletrônico em uma abordagem CTS, signi� ca orientar o aluno ao 

desenvolvimento de valores que ultrapassam o pensamento cientí� co e adentram a conhecimentos necessários 
à participação social. Nesse sentido promover atividades que visem uma atuação voltada à cidadania é relevan-
te para a formação dos alunos nesta perspectiva. 

Assim, torna-se interessante realizar atividades que proponha a atuação dos estudantes de modo ativo 
em sua comunidade escolar. De acordo com a educação CTS, desenvolver os estudantes criticamente para 
interpretar e jugar os problemas sociais de modo consciente, é imprimir o caráter prático da democracia e 
consolidar a relevância do papel representativo dos cidadãos nas decisões sociais, garantindo os valores morais 
e éticos (BAZZO; VON LINSINGEN; PEREIRA, 2003, p. 144). 

Para tanto, é desejável uma intervenção que possibilite os alunos utilizar os conhecimentos adquiridos 
por meio de sua atuação consciente e assim, sintam-se inseridos socialmente na temática. Segundo Santos e 
Schnetzler (2003) o ensino de química para o cidadão implica o conhecimento de informações químicas e o 
desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão para a participação social

Procedimento
Como forma de contribuir à formação dos estudantes de modo ativo e ambientalmente correto, será 

realizada a “Semana do descarte correto dos REE na minha escola”, a qual promoverá duas ações. A primeira 
consiste na divulgação de informações sobre a problemática do descarte dos REE na escola. A segunda será o 
recolhimento dos EEE na escola durante determinado período.

A divulgação será realizada pelos alunos que participaram da pesquisa. Estes podem elaborar e entregar 
pan� etos na escola; explicar o propósito da intervenção; empregar alguns minutos durante o intervalo ou mo-
mento da acolhida; e visitar às salas de aula, para comunicar sobre a atividade. Sugere-se também outros meios 
de informação, que considerem as peculiares de cada escola como rádio escolar, sites, redes sociais e aplicati-
vos. Vale salientar que todo processo será acompanhado e orientado pelo(a) professor(a). 

 Para a realização da coleta, os estudantes podem decorar o ambiente onde a caixa coletora � cará loca-
lizada, com imagens e informações úteis que indiquem a realização da coleta. É interessante que a caixa esteja 
em um ambiente comum aos alunos e de fácil acesso, como o pátio, refeitório ou corredor de entrada. 

A caixa coletora utilizada no presente trabalho é de MDF e possui as seguintes dimensões: 1,40 m de 
largura, 0,70 cm de profundidade e de altura. Tal caixa foi disponibilizada pela empresa ECOATIVA, a qual 
realiza a coleta e gestão desse material na cidade de Natal. Após a coleta a empresa pesou o material e emitiu 
um certi� cado de destinação correta à escola. 

Avaliação
- Participação na divulgação da ação;
- Elaboração de cartazes informativos sobre os REE e sua problemática;
- Arrecadação de REE.
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vos. Vale salientar que todo processo será acompanhado e orientado pelo(a) professor(a). 

 Para a realização da coleta, os estudantes podem decorar o ambiente onde a caixa coletora � cará loca-
lizada, com imagens e informações úteis que indiquem a realização da coleta. É interessante que a caixa esteja 
em um ambiente comum aos alunos e de fácil acesso, como o pátio, refeitório ou corredor de entrada. 
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realiza a coleta e gestão desse material na cidade de Natal. Após a coleta a empresa pesou o material e emitiu 
um certi� cado de destinação correta à escola. 

Avaliação
- Participação na divulgação da ação;
- Elaboração de cartazes informativos sobre os REE e sua problemática;
- Arrecadação de REE.
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AÇÃO 7 AVALIAÇÃO DA SEQUÊNCIA 
DE ATIVIDADES

Objetivo
- Analisar a Sequência de Atividades;
- Aplicar o conhecimento sobre os metais em um novo contexto;
- Simular o exercício da cidadania em uma situação de poluição com REE em uma cidade hipotética.

Tempo
1h/aula de 50 minutos 

Princípios Teóricos
 A utilização dos novos conhecimentos conceituais adquiridos pelos estudantes precisa ser avaliada, o que 
não é uma tarefa simples. Todavia, tal atividade é um indicativo do processo de ensino-aprendizagem que precisam 
ser consideradas e re� etidas. Nesse contexto Zabala (1998) defende que a avaliação é um instrumento educativo que 
informa e atribui signi� cado ao processo de aprendizagem do aluno, a � m de estabelecer propostas educacionais 
mais adequadas. 
 Tendo em vista o estudo dos conceitos, o autor aponta que di� cilmente a aprendizagem de um conceito está 
concluída. Em outras palavras pode-se considerar relevante certo grau de compreensão sobre um determinado con-
ceito. Isto implica propor atividades que possibilitem os estudantes demonstrarem seu entendimento e sua habilidade 
de utilizar convenientemente os conceitos aprendidos em um contexto diferente.  
 Assim, é nesta perspectiva que o questionário � nal (APÊNDICE 2) foi elaborado, o qual objetiva analisar a 
sequência de atividades proposta; identi� car se as propriedades dos metais são reconhecidas pelos estudantes; bem 
como se estes associam impactos socioambientais ao descarte incorreto dos REE e utilizam conceitos químicos para 
explicá-los. 

Procedimento
 Será aplicado um questionário � nal a � m de identi� car o conhecimento dos estudantes sobre aspectos 
químicos e CTS presentes nos REE. Tal atividade poderá sinalizar ao(a) professor(a) indicativos sobre o processo 
de ensino e demonstrar o entendimento dos estudantes na aplicação dos conteúdos conceituais.

Avaliação
- Avaliar o uso de explicações químicas coerentes sobre os metais;
- Identi� car a relação entre os impactos socioambientais e o descarte inadequado de REE.
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AÇÃO 8 DISCUTINDO SOBRE O USO 
DA AMÁLGAMA

Objetivo
- Discutir acerca do uso da amálgama em restaurações dentárias;
- Relacionar a amálgama às suas propriedades químicas;
- Elencar a diferença entre as restaurações dentárias.

Tempo
1h/aula de 50 minutos 

Procedimento
 Visando discutir sobre a aplicação dos metais em outros contextos, bem como contemplar a polêmica 
do uso da amálgama abordada no questionário � nal, convidou-se um estudante concluinte do curso de odon-
tologia da UFRN a realizar uma palestra para explicar o uso da liga metálica em restaurações dentárias.
 A palestra sobre a amálgama possibilita discutir aspectos sobre a aplicação das ligas metálicas, as quais 
atribuem novas propriedades aos materiais metálicos. No caso da amálgama pode-se obter maior resistência, 
durabilidade, menor potencial de oxidação e melhor aderência ao dente. Além disso, a condução térmica pode 
ser abordada durante o encontro, tendo em vista que os dentes restaurados com amálgama apresentam certa 
sensibilidade a alimentos frios e quentes.
A palestra também considerou a polêmica levantada entre os dentistas quanto ao uso da amálgama, uma vez 
que na composição da liga existe mercúrio. Deste modo, os conceitos de metais pesados e sua toxicidade po-
dem ser contemplados e revisados. 

 O último encontro oportuniza discutir alguns aspectos dos metais fazendo uso dos conhecimentos quí-
micos. Assim, espera-se que os estudantes participem das discussões de modo mais interativo, 

já que reconhecem os principais conceitos abordados durante a palestra. Ademais, percebam 
que as propriedades dos metais subsidiam sua utilização em diversos contextos e reconhe-

çam que a liga amálgama é fonte de debates devido a presença do mercúrio.

Avaliação
- Participação nas discussões sobre a amálgama durante a palestra.

Fica a Dica!

Professor(a) além da palestra, você pode organizar visitas 
a empresas de metalurgia, siderurgia, de gestão de REE, ou 

realizar um júri simulado com a temática.
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APÊNDICE 1

Roteiro Orientador de leitura
Atividade 1: Reconhecendo a problemática dos Resíduos Eletroeletrônicos

COMPONENTES GRUPO ___________________

Título do Texto

Fonte
Data de publicação

Qual é a intenção da 
Notícia?

Quais são as informa-
ções ou dados principais 

do texto?

Na opinião do grupo, a 
que público se destina a 

notícia? Explique.

Com base na notícia, 
o que mais chamou a 

atenção do grupo?

Outras Observações
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APÊNDICE 2
Questionário Final
Nome: __________________________________________________________
Série: _______________

01. O quadro a seguir apresenta as atividades realizadas na sala durante a intervenção. Indique qual das aulas 
você mais gostou e justi� que sua resposta. 

Encontro Atividade desenvolvida Explicação
1 Questionário Inicial sobre os resíduos eletro-

eletrônicos
2 Leitura em grupo e discussão de notícias so-

bre a problemática do Lixo Eletrônico a nível 
local e internacional

3 Leitura da cartilha e discussão no grande 
grupo sobre as Informações apresentadas, 
como: de� nição do lixo eletrônico, problemas 
do descarte incorreto e pontos de coletas na 
cidade de Natal por zonas

4 Elaboração de cartazes que alertavam sobre 
a problemática desse resíduo e coleta de lixo 
eletrônico na escola.

5 Aula de química sobre as propriedades dos 
metais e análise dos metais presentes na placa 
de um celular e de um computador

6 Aula sobre consumo dos equipamentos ele-
trônicos, na qual abordou-se sobre a in� uên-
cia da mídia e da obsolescência no consumo

Outras observações

02. A amálgama é muito utilizada em restaurações dentárias. Trata-se de uma liga metálica formada pelos 
metais: prata, cobre, estanho e mercúrio. Muitos dentistas utilizam esse material devido suas propriedades. 
Contudo, o uso da amálgama tem sido muito debatido entre os pro� ssionais da área devido sua composição 
química. De acordo com o texto explique:

a) quais as propriedades (características) da amálgama que justi� cam seu uso?
b) O que há na composição química da amálgama que gera polêmicas e debates com relação a sua aplicação?

03. O município de Quiminópolis, situado no distrito de Águas Vivas, é formado por 50 mil habi-
tantes. Sua população é amante de tecnologias e renovam seus equipamentos eletroeletrôni-
cos frequentemente; o que gera em média 2 toneladas de Resíduos por ano. A cidade não 
possui um sistema de descarte ideal do lixo eletrônico, por isso, muitos equipamentos são 
jogados às margens do rio claro que abastece a cidade. Imagine que você é um cidadão 
inserido nesse cenário. Elabore um texto explicativo alertando os riscos do descarte 
incorreto do lixo eletrônico. Seu texto pode ser endereçado aos GOVERNANTES, 
FABRICANTES ou à SOCIEDADE.
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Onde descartar o lixo eletrônico na cidade de Natal/RN? 

Mapa identi�cando os locais de descarte de lixo eletrônico em
 Natal 

O que é Lixo Eletrônico?

São produtos ou partes dos Equipamentos 
elétricos e eletrônicos (eletroeletrônicos) que 
após seu consumo são descartados. Os Equipa-
mentos são classi�cados de acordo com suas 
características em quatro categorias:

Computadores, Desktop, 
Laptops, Acessórios de informá-
tica, Tablet e Telefones celulares

Refrigeradores, Congeladores, Condi-
cionadores de ar, Fogões, secadoras e 
Lavadoras de roupa e louça.

Monitores e televisores de tubo, 
plasma, LCD e LED, Aparelhos de 
DVD e VHS, Equipamentos de 
áudio e Filmadoras.

Batedeiras, Liquidi�cadores, 
Ferros elétricos, furadeiras, 
Secadores de cabelo, Espreme-
dores de frutas, Aspiradores de 
pó e Cafeteiras.

Quais os Perigos de 
descartar o Lixo 
Eletrônico de forma 
Incorreta?
O lixo eletrônico possui alguns elementos quími-
cos tóxicos, chamados metais pesados. Com o 
descarte incorreto do lixo eletrônico há possibilida-
de desses metais contaminar o solo e as águas 
subterrâneas. Deste modo, apresentam risco ao 
meio ambiente e podem afetar a saúde humana 
por meio da alimentação ou da água. 

Os metais pesados não são eliminados nem 
destruídos pelo organismo humano, assim se 
acumulam no corpo e podem acarretar em 
doenças que afetam o metabolismo, perturba o 
sistema nervoso central, causam mudanças 
genéticas, defeitos no nascimento e câncer.

Onde devo Descartar 
o Lixo Eletrônico?

O lixo eletrônico não deve ser queimado, guarda-
do, nem desmontado em casa. Também não 
pode ser descartado em lixões ou junto ao lixo 
doméstico. De acordo com a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, deve-se devolver os equipa-
mentos eletroeletrônicos aos comerciantes e 
distribuidores, estes irão repassá-los aos 
fabricantes que deverão destinar esses resíduos 
de modo ambientalmente adequado.

Outra possibilidade é procurar um ponto de 
coleta de Lixo Eletrônico (Ecoponto) para realizar 
o descarte desse material. Os Ecopontos são de 
responsabilidade das empresas que realizam a 
gestão apropriada desses resíduos, sem compro-
meter o meio ambiente e à saúde humana. 

Por que a prefeitura 
não recolhe o Lixo 
Eletrônico?

De acordo com a legislação brasileira (NBR 10.004/2004), o lixo eletrô-
nico é considerado um resíduo perigoso, pois oferece risco à saúde 
humana e ao meio ambiente. Sendo assim, não pode ser recolhido 
pela prefeitura, esta tem a responsabilidade de coletar os resíduos 
sólidos domiciliares. Somente empresas especí�cas realizam a 
destinação correta do Lixo Eletrônico.

Como posso exercer minha 
cidadania com relação ao
Lixo Eletrônico ?
Realize a política do Reduzir, 
Reciclar e Reutilizar – 3Rs

Reduzir: reduza o consumo 
de equipamentos eletro-
eletrônico de modo 
desnecessário.

Reutilizar: busque reutilizar seu equipa-
mento eletroeletrônico, quando possível, 
pre�ra consertá-lo ou doá-lo a alguém 
antes de descartá-lo.

Reciclar: descarte Lixo eletrônico 
em Ecopontos da Cidade, pois 
assim terá certeza de sua 
destinação correta e reciclagem.

Zona norte de Natal
Zona oeste de Natal
Zona leste de Natal
Zona sul de Natal
Parque das Dunas

Linha verde

Linha marrom

Linha branca

Linha Azul

2

4

5

3

1

São Gonçalo
do Amarante

Zona Norte

Extremoz

Parnamirim

Oceano
Atlântico

Macaíba

Parque
das Dunas

Zona Sul
Zona Oeste

Fonte: Elaboração da autora
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Onde descartar o lixo eletrônico na cidade de Natal/RN? 

Mapa identi�cando os locais de descarte de lixo eletrônico em
 Natal 

O que é Lixo Eletrônico?

São produtos ou partes dos Equipamentos 
elétricos e eletrônicos (eletroeletrônicos) que 
após seu consumo são descartados. Os Equipa-
mentos são classi�cados de acordo com suas 
características em quatro categorias:

Computadores, Desktop, 
Laptops, Acessórios de informá-
tica, Tablet e Telefones celulares

Refrigeradores, Congeladores, Condi-
cionadores de ar, Fogões, secadoras e 
Lavadoras de roupa e louça.

Monitores e televisores de tubo, 
plasma, LCD e LED, Aparelhos de 
DVD e VHS, Equipamentos de 
áudio e Filmadoras.

Batedeiras, Liquidi�cadores, 
Ferros elétricos, furadeiras, 
Secadores de cabelo, Espreme-
dores de frutas, Aspiradores de 
pó e Cafeteiras.

Quais os Perigos de 
descartar o Lixo 
Eletrônico de forma 
Incorreta?
O lixo eletrônico possui alguns elementos quími-
cos tóxicos, chamados metais pesados. Com o 
descarte incorreto do lixo eletrônico há possibilida-
de desses metais contaminar o solo e as águas 
subterrâneas. Deste modo, apresentam risco ao 
meio ambiente e podem afetar a saúde humana 
por meio da alimentação ou da água. 

Os metais pesados não são eliminados nem 
destruídos pelo organismo humano, assim se 
acumulam no corpo e podem acarretar em 
doenças que afetam o metabolismo, perturba o 
sistema nervoso central, causam mudanças 
genéticas, defeitos no nascimento e câncer.

Onde devo Descartar 
o Lixo Eletrônico?

O lixo eletrônico não deve ser queimado, guarda-
do, nem desmontado em casa. Também não 
pode ser descartado em lixões ou junto ao lixo 
doméstico. De acordo com a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, deve-se devolver os equipa-
mentos eletroeletrônicos aos comerciantes e 
distribuidores, estes irão repassá-los aos 
fabricantes que deverão destinar esses resíduos 
de modo ambientalmente adequado.

Outra possibilidade é procurar um ponto de 
coleta de Lixo Eletrônico (Ecoponto) para realizar 
o descarte desse material. Os Ecopontos são de 
responsabilidade das empresas que realizam a 
gestão apropriada desses resíduos, sem compro-
meter o meio ambiente e à saúde humana. 

Por que a prefeitura 
não recolhe o Lixo 
Eletrônico?

De acordo com a legislação brasileira (NBR 10.004/2004), o lixo eletrô-
nico é considerado um resíduo perigoso, pois oferece risco à saúde 
humana e ao meio ambiente. Sendo assim, não pode ser recolhido 
pela prefeitura, esta tem a responsabilidade de coletar os resíduos 
sólidos domiciliares. Somente empresas especí�cas realizam a 
destinação correta do Lixo Eletrônico.

Como posso exercer minha 
cidadania com relação ao
Lixo Eletrônico ?
Realize a política do Reduzir, 
Reciclar e Reutilizar – 3Rs

Reduzir: reduza o consumo 
de equipamentos eletro-
eletrônico de modo 
desnecessário.

Reutilizar: busque reutilizar seu equipa-
mento eletroeletrônico, quando possível, 
pre�ra consertá-lo ou doá-lo a alguém 
antes de descartá-lo.

Reciclar: descarte Lixo eletrônico 
em Ecopontos da Cidade, pois 
assim terá certeza de sua 
destinação correta e reciclagem.
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DADOS DA CIDADE DE NATAL POR ZONA

ha* = hectare (medida de área que equivale a  10.000 m2)

Bairros (7): 

Zona Norte de Natal
Área: 5.888 ha*
Residentes: 354.900 pessoas

Partage Norte Shopping (Potengi)

Igapó, Lagoa Azul, 
Nossa Sra da Apresen-
tação, Pajuçara, 
Potengi, Redinha e 
Salinas.

Pontos de Coleta 
de Lixo eletrônico (1)

Zona Leste de Natal
Área: 1.614,76 ha*
Residentes: 114.710 pessoas

IDEMA (Tirol)
Miranda (Lagoa Seca)
UNI-RN Centro Universitário (Tirol)

Bairros (12): Alecrim, Areia Preta, 
Barro Vermelho, 
Cidade Alta, Lagoa 
Seca, Mãe Luiza, 
Petrópolis, Praia do 
Meio, Ribeira, Rocas, 
Santos Reis e Tirol.

Zona Oeste de Natal
Área: 3.575,89 ha*
Residente: 233.531 pessoas

COOCAMAR (Felipe Camarão)
COOPICICLA (Felipe Camarão)
Natal Reciclagem (Cid. da Esperança)
RECINFO (Cid. da Esperança)

Bairros (10): Bom Pastor, Cidade 
da Esperança, 
Cidade Nova, 
Dix-Sept Rosado, 
Felipe Camarão, 
Guarapes, Nordeste, 
Nossa Sra de Nazaré, 
Planalto e Quintas.

Zona Sul de Natal
Área: 4.570 ha*
Residente: 174.517 pessoas

CTGÁS (Lagoa Nova)
FIERN (Lagoa Nova)
ARSBAN (Lagoa Nova)
EVS Reciclagem Digital (Lagoa Nova)
SEBRAE (Lagoa Nova)
Praia Shopping (Ponta Negra)
OAB (Candelária)
Shopping CCAB Sul (Capim Macio)
UNIFACEX (Capim Macio)

Bairros (7): Candelária, 
Capim Macio, 
Lagoa Nova, 
Neópolis, Nova 
Descoberta, 
Ponta Negra e 
Pitimbu.

Ecopontos na Grande Natal:   
Parque das Dunas – Natal; 
Leroy Merlin – Parnamirim 
ECOATIVA – São Gonçalo do Amarante

Pontos de Coleta 
de Lixo eletrônico (3)

Pontos de Coleta 
de Lixo eletrônico (4)

Pontos de Coleta 
de Lixo eletrônico (9) 

Os dados dos números de residentes, bairros e área das zonas administrativas, foram coletados do anuário de Natal de 2016.




