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Introdução 

Observa-se em algumas escolas, do Distrito 

Federal, o ensino focado principalmente na 

aprovação nos vestibulares, priorizando um método 

de memorização. O que acaba por provocar uma 

“concepção bancária do ensino”, criticada por Freire 

(1970), onde o papel do professor é depositar o 

conteúdo e o do aluno é de apenas receber este 

depósito. As orientações para o ensino em 

documentos como DCEM e PCNEM apontam a 

necessidade de abordagem de práticas didáticas 

que possam proporcionar uma maior interação 

aluno-aluno e aluno-professor; proporcionando um 

ensino-aprendizagem de melhor qualidade, tendo 

como papel principal à apropriação de um saber 

escolar útil ao aluno. O ensino de Química pode se 

dar tendo como ponto de partida a utilização de 

situações cotidianas e/ou materiais de uso comum 

dos alunos. Aparatos de uso comum, decorrentes 

dos avanços tecnológicos, são desconhecidos pela 

sociedade quanto ao seu funcionamento ou como 

foram desenvolvidos. Neste trabalho, de forma 

histórica, técnicas de conservação de alimentos 

foram utilizadas como tema CTS e um material 

instrucional foi preparado para os alunos do ensino 

médio.  

 

Resultados e Discussão 

Para elaboração da proposta, abordou-se a 

conservação de alguns alimentos, a importância 

histórica e o desenvolvimento das tecnologias de 

refrigeração e os conceitos químicos envolvidos 

nestes processos. O caminho percorrido para 

refrigerar e conservar os alimentos, até o 

desenvolvimento e o funcionamento da geladeira 

foram abordados. Além da importância deste 

eletrodoméstico, a refrigeração está relacionada 

com questões ambientais e socioeconômicas. É 

possível explorar uma série de conceitos que podem 

ser vinculados a outras disciplinas. O material 

didático para alunos do ensino médio, busca atingir 

o objetivo principal de proporcionar um 

desenvolvimento da capacidade crítica e 

participativa dos alunos, no que diz respeito ao uso 

e desenvolvimento de tecnologias e seu impacto 

sobre a sociedade e sobre o ambiente, 

proporcionando a estes a possibilidade de agirem 

como agentes multiplicadores do conhecimento 

adquirido.  

  

Conclusões 

Acredita-se que a proposta didática 

apresentada possa atingir seu objetivo, de forma a 

colaborar para que os professores possam auxiliar 

os alunos a desenvolverem sua capacidade crítica e 

participativa; no que diz respeito à: 

O interesse dos alunos pode ser despertado se o 

desenvolvimento da química com a ciência e sua 

importância for proporcionado no ensino focado na 

compreensão de fenômenos e objetos tecnológicos. 

A formação de alunos críticos visa à real 

aprendizagem de cada indivíduo não só dentro do 

ambiente escolar, mas, também, fora dele. O uso 

dos temas CTS pode proporcionar uma associação 

da realidade dos alunos com os conteúdos vistos 

em sala de aula.  

A interdisciplinaridade, independentemente 

do uso ou não de temas CTS, deve ser utilizada 

pelos professores. “A interdisciplinaridade, no ensino 

de ciências, é coerente com o enfoque em ciência, 

tecnologia e sociedade (CTS), que busca 

desenvolver a racionalidade e a participação 

significativa do estudante no seu meio social” 

(DUSO; BORGES, 2011). 

 

____________________ 

 
1 Freire, Paulo. Pedagogia do Orpimido. 50 ed. Rio de Janeiro: Editora 
Paz e Terra, 2011. 253p.. 
2 Le Couteur, Penny; Burreson, Jay. Os botões de Napoleão – As 17 

moléculas que mudaram a história. Tradução de Maria Luiza X. de A. 
Borges. Rio e Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2006. Título original: 
Napoleon’s buttons: (how 17 molecules changed history).  
3 Duso, Leandro; Borges, Regina Maria Rabello. Projetos Integrados 

em sala de aula: ressignificação do processo de aprendizagem por 

meio de uma abordagem CTS. In: Santos, Wildson Luiz Pereira dos 
(Org.); Auler, Décio (Org.). CTS e educação científica: desafios, 
tendências e resultados de pesquisa. Brasília. 1ª edição. Editora UnB. 
2011. 
 


