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Resumo:

A BNCC define que, nas áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, o ensino deve envolver a
interpretação e aplicação de modelos explicativos para fenômenos naturais e sistemas tecnológicos. A
química é a ciência que interpreta e descreve os fenômenos de transformação da matéria. O ensino de
química, segundo Santos e Schnetzler (1997), se justifica pela sua presença no dia-a-dia das pessoas e
que, portanto, existe uma necessidade de entendê-la para que se possa exercer a cidadania. Dessa
forma, a abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) surge como ferramenta no ensino de
ciências visando uma educação voltada para a formação e desenvolvimento da cidadania dos
estudantes a partir de sua integração da tríade de conhecimentos científicos, tecnológicos e sociais.
Este trabalho objetivou a elaboração de um material paradidático destinado aos alunos de ensino médio
utilizando abordagem CTS e contextualizado a partir dos nanomateriais de carbono. Para tal, foi
realizada pesquisa bibliográfica em relação ao uso e produção de materiais paradidáticos e a
abordagem CTS segundo Aikenhead. Foram avaliados produtos educacionais da revista Química Nova
na Escola (QNESC), devido a sua grande contribuição para o ensino de química, contextualizados a
partir dos nanomateriais de carbono. O produto educacional foi desenvolvido a partir de definição
fornecida por Aikenhead (1994). Ao longo do material produzido, apresentou-se a história da
nanotecnologia, os nanomateriais de carbono a partir de suas diferenças estruturais, suas aplicações
tecnológicas e as consequências e responsabilidades referentes à sua utilização. Desta forma, foi
possível trabalhar aspectos científicos, tecnológicos e sociais além das potencialidades, consequências
e desafios do desenvolvimento de tecnologias de produtos baseados nos nanomateriais de carbono.


