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Introdução 

A abordagem CTSA no ensino traz aos estudantes 

conhecimentos que os levam a participar da 

sociedade moderna, na busca por alternativas de 

aplicações de ciência e tecnologia, dentro da visão 

de bem estar social
1
. Abordagens desse tipo de 

ensino relacionam os temas químico-sociais com 

tecnologia e conhecimento científico. Com este 

objetivo e considerando que os resíduos 

descartados pela população é um grave problema 

social e ambiental, o presente trabalho se 

desenvolveu focado em estratégias para reduzir o 

descarte de óleo de frituras, que é um agente 

poluidor em grande potencial, quando descartado de 

forma inadequada. Pois, um litro de óleo pode 

contaminar 25 mil litros de água litros de água. O 

óleo de fritura, caso atinja corpos d’água (rios, lagos 

e mares) é degradado pelos microorganismos 

presentes, em especial as bactérias, que neste 

processo consomem o oxigênio dissolvido 

presente
2
.  

Resultados e Discussão 

A abordagem CTSA foi realizada na escola EEEFM 
Clotilde Rato, localizada no município da Serra, ES, 
pelos alunos do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID) UFES, com a 
professora supervisora e a coordenadora vinculada 
ao programa. Realizou-se no primeiro trimestre do 
ano letivo de 2012, com uma turma de 32 alunos da 
1ª série do ensino médio. A sequência didática 
proposta nas aulas regulares de química sobre o 
tema materiais “Estudo de processos de separação 
e purificação dos recursos naturais” desenvolveu-se 
em cinco etapas listadas a seguir: 

1. O tratamento da água e os processos de 
separação de misturas

3
;  

2. Avaliação diagnóstica inicial; 
3. Leitura e interpretação do texto: “Óleo de cozinha 

usado pode contaminar água, solo e atmosfera”
3
;  

4. Aula experimental: Produção de sabão de erva 
doce

3
;  

5. Produção de um folder de divulgação da 
reciclagem do óleo de frituras.  

 

 

A avaliação diagnóstica inicial revelou que apenas 

36% dos alunos utilizavam alguma forma correta de 

descarte do óleo de frituras usado e sabiam de 

alternativas para reutilizá-lo. Iniciou-se a intervenção 

com o texto “Óleo de cozinha usado pode 

contaminar água, solo e atmosfera”, com enfoque 

nas questões ambientais, consequências do 

descarte inadequado, formas de reutilização, 

alternativas para diminuir o consumo de frituras e 

suas influências na saúde e bem estar do indivíduo. 

A aula experimental com enfoque na produção de 

sabão de erva doce despertou grande interesse na 

maioria dos alunos que viram nesta prática uma 

forma alternativa de reutilização do óleo de frituras 

usado por suas famílias. Após amplas discussões 

os alunos produziram folders com informações 

sobre o descarte do óleo e seus impactos 

ambientais além de divulgar a escola como ponto de 

coleta de óleo usado. 

Conclusões 

A estratégia de ensino utilizada incentivou a reflexão 
sobre a questão ambiental, revelando, através da 
avaliação final, que 92 % dos alunos se apropriaram 
dos processos de separação dos materiais e dos 
impactos do descarte inadequado do óleo na 
sociedade. O folder produzido mostrou uma 
preocupação com o meio ambiente além de 
promover a conscientização da comunidade escolar 
sobre a importância da coleta do óleo de fritura 
usado e sua utilização na produção de sabão de 
erva doce. A sequência didática utilizada promoveu 
conexões com os saberes de química e estimulou 
visão crítica dos alunos frente a problemática, a 
partir de debates que promoveram a reflexão e 
tomada de decisão. 
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