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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo analisar uma prática de ensino de Química em um 
Curso de Jovens e Adultos (EJA) do Ensino Fundamental II visando à inserção de 
conceitos científicos em uma turma Multisseriada. Para tal, buscamos suporte teórico 
nas contribuições em educação em Química, com Chassot e Delizoicov; 
aprendizagem socialmente mediada, com Vygotsky; e projetos de ensino, com Freire. 
Apontamos para a necessária valorização de saberes trazidos pelo discente como 
forma de favorecimento na introdução de conceitos científicos inerentes à Química no 
Ensino Fundamental. Para a pesquisa, de cunho qualitativo, observamos a 
participação dos sujeitos, alunos do curso de Ensino Fundamental na modalidade 
Educação de Jovens e Adultos, em uma escola da rede privada que utiliza a 
Metodologia de Projetos, localizada no município de São Gonçalo. Em conjunto com 
alunos e outros professores construímos uma proposta de ensino contextualizada cujo 
tema gerador do projeto foi uma grande problemática local, o lixo, de forma que 
pudesse atender à necessidade da construção de conceitos científicos químicos 
pertinentes para cada fase das turmas multisseriadas. A técnica de observação 
participante foi a forma utilizada para coleta dos dados, seguida pela análise reflexiva 
das estratégias de ensino adotada. Os resultados apontam que o empenho na 
elaboração de soluções possíveis para o aproveitamento do lixo - sobretudo de isopor, 
jornais e revistas - e a confecção de vasos de plantas através da reciclagem desses 
materiais pelos próprios alunos, influenciaram, de maneira única, o pensar em 
Ciências no Ensino Fundamental II. Assim, percebemos que os jovens e adultos de 
diferentes fases da escolarização conseguiram aproximar o conhecimento de Química 
em sua etapa escolar a ações autônomas de respeito ao Meio Ambiente. 
 
Palavras chave: Ensino de Química. Educação de Jovens e Adultos. Metodologia de 
projetos. 
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ABSTRACT 

  
This work aims to analyze a teaching practice of chemistry in a course of youth and 
adults (EJA) of elementary school II, aiming the insertion of scientific concepts in a 
mixed grade school class. For this, we seek theoretical support from the contributions 
in education in chemistry, with Chassot and Delizoicov; socially mediated learning, with 
Vygotsky; and teaching projects, with Freire. We point to the necessary valuation of 
knowledge brought by the student as a way of favoring the introduction of scientific 
concepts inherent to teaching of chemistry in elementary education. For the qualitative 
research, we observed the participation of the subjects, elementary school students in 
the youth and adult education modality, in a private school that uses the project 
methodology, located in the municipality of São Gonçalo. Together with students and 
other teachers, we constructed a contextualized teaching proposal which theme 
generating the project was a major local problem, garbage, so that it could meet the 
need to construct chemical scientific concepts relevant to each phase of the mixed 
grade school classes. The participant observation technique was the form used to 
collect the data, followed by the reflexive analysis of the teaching strategies adopted. 
The results show that the commitment to the elaboration of possible solutions for the 
use of garbage - especially styrofoam, newspapers and magazines - and the making 
of pots of plants through the recycling of these materials by the students themselves, 
influenced, in a unique way, the thinking of science in elementary education II. Thus, 
we perceive that the youngsters and adults of different stages of schooling managed 
to bring the knowledge of chemistry in its school stage to autonomous actions of 
respect for the environment. 
  
  
  
  
Keywords: Teaching of chemistry. Youth and adult education. Project methodology. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em tempos contemporâneos, vemos que muita coisa mudou na sociedade, 

contudo, a educação ainda caminha distante destas mudanças com aulas 

extremamente conteudistas focando exacerbadamente o pilar educativo do aprender 

a conhecer, mas deixando a desejar os pilares do aprender a fazer, a ser e a conviver 

com os outros, como proposto no documento “Educação: um tesouro a descobrir” 

(DELORS, 2003), relatório da UNESCO que debate as necessidades educacionais da 

população mundial para o Século XXI. Esse quadro educacional, segundo Kuenzer 

(2005), reforça uma abordagem nos ensinos Fundamental II e Médio, na disciplina 

Química, de conteúdos selecionados com o objetivo de prosseguimento dos estudos 

para o nível superior, o que é uma proposta de ensino distante da realidade da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) visto que estes, em outro momento da vida 

estudantil, dentre outros fatores, não conseguiram se adequar a este modelo 

educacional e acabaram por se evadir do espaço escolar. O que se pode observar, 

portanto, é que o modelo até hoje presente nas escolas não é focado na formação de 

cidadãos e na formação da autonomia do aluno, e muito menos ressalta habilidades 

já trazidas por este.  

Segundo Chassot (1990), a Química deve ser uma facilitadora na leitura do 

mundo, porém, isso não acontece apenas sabendo fórmulas ou decorando reações, 

e sim através da valorização do conhecimento que o aluno já traz de suas vivências e 

a pela troca destes saberes entre pares. Tendo por base esse princípio e observando 

que as inúmeras dificuldades que são vivenciadas na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) em relação ao processo ensino-aprendizagem geram fracasso e evasão 

escolar, está sendo desenvolvida nas Escolas SESI do Rio de Janeiro, para as turmas 

de EJA, uma proposta de aprendizagem com base no desenvolvimento de projetos, a 

fim de incentivar os alunos a investigar caminhos, levantar hipóteses e construir 

conhecimentos que levem à formação integral do educando.  

Neste pensamento, a metodologia do SESI busca em Paulo Freire o caminho 

para a formação autônoma do discente, valorizando a comunidade onde o aluno está 

inserido, bem como a cooperação e a participação como forma de troca de 

conhecimentos, saberes e experiências.  
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Na promoção e estímulo à comunicação, cooperação e criatividade, a 

metodologia sesiana utiliza a multisseriação como estratégia pedagógica, pois 

acredita-se que a mesma promova a troca entre saberes por alunos de diferentes 

níveis de conhecimento.  

Em vista do exposto, esse trabalho se propõe a analisar que aprendizagens 

resultaram do projeto desenvolvido de uma prática de ensino de Química 

desenvolvida em um Curso de Educação de Jovens e Adultos que visa a inserção de 

conceitos científicos em turmas multisseriadas, na perspectiva da metodologia de 

projetos, com o objetivo de identificar o lixo urbano em São Gonçalo como uma 

problemática local e propor uma forma de ação para amenizar este problema. 

A pesquisa se desenvolveu na Escola Firjan SESI de São Gonçalo, município 

do Estado do Rio de Janeiro. Esta Instituição possui cursos de Educação de Jovens 

e Adultos em turmas multisseriadas e matricula cada aluno de acordo com sua 

classificação cognitiva, em fases: Ensino Fundamental II - fases 6,7,8 ou 9;  e Ensino 

Médio – fases 1,2 o u 3. 

Para descrever o percurso de pesquisa, essa dissertação apresenta-se em 

cinco capítulos. No primeiro deles, prezamos em elucidar a constituição da formação 

do ensino do SESI criado por Paulo Freire, através de um resgate histórico que remete 

ao presente através da estrutura metodológica de projetos, que acabam por tanger o 

ensino das Ciências nas escolas desta rede. E procuramos debater ainda outro 

aspecto relevante e elucidativo do contexto em que se realizou a pesquisa, a 

Educação de Jovens e Adultos. 

No segundo capítulo apresentamos o aporte teórico do trabalho através de 

alguns estudiosos como Paulo Freire e Lev Semionovitch Vygotsky, especialmente, 

na relação da linguagem com a construção do conhecimento científico e na interação 

entre pares para a construção do conhecimento. Demétrio Delizoicov também é citado 

por nós a fim de nos auxiliar a compreender uma postura cientificista que, 

historicamente, esteve associada ao Ensino das Ciências e que se reflete muito ainda 

em tempos contemporâneos. E Ático Chassot, que nos insere no ensino de Química 

e em sua importância para a formação do aluno autônomo pela aquisição de uma 

nova leitura de mundo partindo do conhecimento trazido por esta disciplina. Uma 

referência aos quatro pilares da Educação, apresentados no Relatório para a 

UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI (DELORS et 

al, 1996) também faz parte desse capítulo. 
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No terceiro capítulo é apresentada a metodologia participativa com a qual foi 

realizado este trabalho acadêmico, através do encontro com os sujeitos responsáveis 

pela construção do mesmo por meio de suas ações e participação. Descrevemos as 

experiências vividas na elaboração da proposta pedagógica sobre a qual se 

desenvolveu esse trabalho, através do detalhamento das aulas e tarefas realizadas e 

das discussões mais relevantes na construção da pesquisa, acompanhada de sua 

análise descritiva. 

No quarto capítulo apresenta-se uma avaliação do projeto desenvolvido, ou 

seja, os resultados dessa experiência educativa. 

No quinto capítulo é apresentada a descrição do produto educacional 

desenvolvido neste trabalho. 

 E, por fim, no sexto capítulo, as considerações finais desta dissertação de 

Mestrado. 
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1 O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

1.1 ESCOLAS SESI E PAULO FREIRE: O COMEÇO DE UMA PRÁXIS 

PEDAGÓGICA 

No dia 25 de junho de 1946, o então Presidente da República, Eurico Gaspar 

Dutra, sancionou o Decreto Lei de número 9.403 autorizando a criação do Serviço 

Social da Indústria – SESI com o intuito de amenizar a situação social vivida na época, 

refletida através de dificuldades de um período pós-guerra mundial, atribuindo ao 

Estado a possibilidade de favorecimento da vida do trabalhador e de seus familiares 

através da promoção do seu bem estar. Esta Lei foi abraçada pela Confederação 

Nacional da Indústria, que lançou uma proposta governamental que foi responsável 

pela criação do SESI através do artigo 1º da referida lei, a qual afirma que compete à 

Confederação:  

(...) estudar, planejar e executar direta ou indiretamente, medidas que 
contribuam para o bem estar social dos trabalhadores na indústria e nas 
atividades assemelhadas, concorrendo para a melhoria do padrão geral de 
vida no país, e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico e o 
desenvolvimento do espírito de solidariedade entre as classes (BRASIL, D.O. 
Seção1-28/6/1946, p.9619). 

 

Era da responsabilidade da Confederação a promoção da melhoria de vida do 

trabalhador e sua família, fornecendo assistência na competência de solucionar 

problemas da vida das classes operárias, promovendo medidas voltadas para 

melhoria de salários, pesquisas socioeconômicas e a atividades educativas e culturais 

visando à valorização do indivíduo e o estímulo à atividade produtora, de modo que o 

SESI se tornasse essencial na vida deste trabalhador. Para o alcance tais medidas, a 

Confederação contaria com o apoio do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio 

(§ 1° e 2° - Decreto Lei de número 9.403/1946). Para a realização de tais atividades, 

o governo estipulou a obrigatoriedade de uma taxa mensal (2%) aos empregadores 

dos estabelecimentos industriais, transportes, comunicações e pesca, entrando a Lei 

em vigor no dia 1º de julho do mesmo ano (Art. 3°§ 1°). 

Silva e Braga (1987) destacam o parágrafo único do Art. 6° da referida Lei, 

que dá o direito de promover a nomeação do Presidente do Conselho Nacional do 

Serviço da Indústria. Dessa maneira, repetia-se na história da política brasileira a 

verticalidade do poder, fato corriqueiro em governos anteriores, em que o governo 
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colocava seus assessores de confiança em posições de liderança de forma a 

perpetuar os interesses políticos de favorecimentos na liderança patronal, que, 

naquele momento histórico, se deparava com conflitos e relações contraditórias, em 

alta com a classe operária. O SESI, portanto, foi uma manobra política assistencialista 

que proporcionou “vantagens” operárias de forma a “passivizar” operários tornando-

os valorizados e felizes e, desse modo, não questionadores.  

O SESI nasceu no Estado de Pernambuco em 1947, tendo como seu primeiro 

presidente o usineiro e engenheiro, Cid Feijó Sampaio. Neste mesmo ano, Paulo 

Rangel Moreira - antigo conhecido de Freire desde a época do Colégio Oswaldo Cruz, 

em que Freire atuava como professor, até a Faculdade em que os dois estavam perto 

de se tornarem bacharéis em Direito – teve a incumbência, delegada pelo presidente 

da instituição, de convidar Paulo Freire a fazer parte da organização do SESI e a 

trabalhar no Departamento Regional de Pernambuco. Este convite, a princípio, foi 

muito pensado por Freire, que teve no primeiro momento um pouco de receio de 

aceitá-lo: 

Escutei, escutamos, entre calados, curiosos, reticentes, desafiados, o 
discurso de Paulo Rangel. Havia um pouco de medo também, em nós, em 
Elza e em mim. Medo do novo, talvez. Mas havia igualmente em nós uma 
vontade e um gosto do risco, da aventura (FREIRE, 1992, p. 16). 
 

Freire foi convidado a ocupar, inicialmente, o cargo de diretor da Divisão de 

Educação e Cultura e, posteriormente, o de Superintende ou Diretor Geral. Embora 

ponderasse alguns meses, respondeu com positividade ao convite, passando a 

conviver em um ambiente marcado pela existência de classes sociais de interesses 

opostos (patrões e operários) que se relacionavam de forma contraditória (dominantes 

e dominados). 

O recém criado SESI era uma instituição assistencialista que, de acordo com 

Freire (1987, p. 8), era “capaz de ‘opacizar’ a realidade e obstaculizar, a assunção da 

classe trabalhadora”. Esse caráter assistencialista era visto por Freire como uma 

forma da classe dominante de perpetuação de ideais: 

Era uma tentativa de amaciamento dos conflitos de classe e um esforço no 
sentido de obstacularizar a formação de uma consciência militante, política, 
entre os trabalhadores. Daí que as práticas estimuladoras de um saber crítico 
fossem vistas, cedo ou tarde, com restrições (FREIRE, 1994, p. 111). 

 

Neste contexto institucional o fazer pedagógico freireano, associado à prática 

assistencial, não poderia se realizar de forma problematizadora. Mas este campo 
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educacional fertilizou a práxis pedagógica de Paulo Freire, e a rica experiência obtida 

em sua área profissional durante os dez anos de convivência com a classe operária o 

influenciaria, diretamente, para construção de sua proposta político-pedagógica 

libertadora. 

  

1.1.1 Influências de Paulo Freire na metodologia SESI de multisseriação e no 

ensino da Química 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é um campo político de educação 

popular em que educadores e educandos são sujeitos sociais de um processo 

complexo que vai muito mais além do que uma simples modalidade de ensino, por 

estarem imersos em uma dinâmica social que apresenta como objetivo, segundo 

Paulo Freire, uma ação política na busca da formação do indivíduo como escritor de 

sua própria história (BARRETO, 203, p.60). 

As vivências de Paulo Freire no SESI marcou este grande educador com a 

politicidade existente na educação e, consequentemente, sua não neutralidade. Ele 

percebeu que a partir das contradições existentes entre diferentes classes surgem 

saberes divergentes dessas forças opostas: o saber da perpetuação que estará 

sempre favorecendo os interesses da classe mais favorecida e o saber da 

transformação que irá a favor dos que são explorados perpetuando a cultura de 

explorados (operários) e exploradores (patrões) (BARRETO, 203, p.62). 

Freire iniciou o processo de ruptura da educação na sociedade, contribuindo 

para que se pensasse em substituir a “educação bancária”, na qual só ocorria a 

recepção de informações, para um ensino dialogal em que educadores e educandos 

fossem pares, problematizando e descobrindo o conhecimento através da troca de 

saberes e aprendizado mútuo. Deste princípio, surgiu então, a proposta metodológica 

de troca de saberes, com o favorecimento do diálogo através de turmas multisseriadas 

que dividem o mesmo espaço: 

Foi assim, convencido de que um presente profundamente ensopado das 
águas histórico-culturais e ideológicas de um passado agressivamente 
autoritário estava a exigir de educadoras e educadores progressistas uma 
prática educativa que propiciasse, a quem nela se envolvesse, experiências 
de participação, que eu me entreguei ao trabalho no SESI. Experiências de 
organização, de ingerência, de análise crítica dos fatos. Experiências de 
decisão, que no fundo inexiste fora da prova a que nos submetem os conflitos, 
da comparação, da valoração, da ruptura, de opção (FREIRE, 1994, p.116). 
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Neste pensamento, o SESI, antes assistencialista, ganha a dimensão das 

responsabilidades sob o olhar freireano, na formação dos seus educandos dentro do 

olhar e pensamento do grande educador brasileiro.  

O ensino de Química e outras Ciências da Natureza na Escola SESI do Rio 

de Janeiro e, em especial, a do município de São Gonçalo, traduz essa inquietude em 

educar e reflete bem o pensamento de Santos e Schnetzler (2003). Segundo esses 

autores, o objetivo central do ensino de Química para formar cidadãos é preparar o 

indivíduo para que ele compreenda e faça uso das informações químicas básicas 

necessárias para sua participação efetiva na sociedade tecnológica em que vive. O 

ensino de Química, dizem eles, precisa ser centrado na inter-relação de dois 

componentes básicos: a informação química e o contexto social, pois para o cidadão 

participar da sociedade ele precisa não só compreender a Química, mas a sociedade 

em que está inserido e, assim, ser sujeito dela. A Química, como toda ciência, deve 

ser ensinada para permitir que o cidadão possa interagir melhor com o mundo, 

preparando-o para a vida, para o trabalho e para o lazer. Para tanto é indispensável 

que ela esteja inserida em um contexto significativo.  

Chassot (1995, p.39), observa que: “A Química é também uma linguagem (...). 

Assim, o ensino da Química deve ser facilitador da leitura de mundo. Quando sabemos 

ler, temos facilitadas inúmeras relações no mundo em que vivemos”. Mas para que 

tenhamos um ensino de Ciência em Química realmente facilitador da leitura de mundo 

é preciso fazer com que este ensino seja agradável, contextualizado e significativo 

para o aluno. E a busca de um tema gerador para uso em projetos na metodologia 

sesiana de inquietações e descobertas é um caminho valioso para proporcionar um 

aprendizado mais interativo e eficiente.  

Nas Escolas SESI, em especial a de São Gonçalo/RJ, o Ensino Fundamental 

de Educação de Jovens e Adultos se apresenta em turmas multisseriadas, ou seja, 

com descoberta em pares, em um ensino urbano, permite ao aluno as trocas 

constantes, pois em seu grupo ele pode trocar ideias com a orientação do professor, 

que mediará o aprendizado. Os resultados desta metodologia nas escolas SESI do 

Rio de Janeiro, nas turmas de EJA, têm demonstrado que a mesma contribui para 

amenizar a problemática da evasão, tão comum nesta modalidade de ensino, e 

produzir baixos índices de repetência escolar, pois além de respeitar o tempo de 

estudo dos alunos, a metodologia privilegia a formação do cidadão como um todo, 
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uma vez que além da busca de novas habilidades e competências, ocorre uma 

valorização do conhecimento que os alunos já trazem como bagagem cultural.  

Nas aulas de Química e de outras Ciências da Natureza, esta abordagem 

metodológica diminui em grande parte as dificuldades que os alunos encontram nas 

disciplinas. São de grande importância os questionamentos e as reflexões na aula de 

Química, pois permitem o movimento da elaboração de conceitos, facilitando assim 

que os alunos entendam os conteúdos. A forma como os conceitos são trabalhados 

na sala de aula abre caminho para a melhor compreensão dos conceitos espontâneos 

que cada aluno traz de suas vivências anteriores, exatamente como sempre afirmava 

Paulo Freire. 

O ensino multisseriado é uma realidade em muitas cidades do interior 

brasileiro e em zonas rurais, regiões onde ocorre grande carência de professores, e 

também é comum encontrarmos registros deste ensino no ensino fundamental.  Mas 

na história do SESI a implantação do ensino em classes multisseriadas, devido a 

Paulo Freire, parece fazer sentido ao ecoar a infância do educador: 

(...) minha vinda para o SESI possibilitou meu reencontro, realmente 
marcante, com a classe trabalhadora. Reencontro de que o encontro primeiro 
se dera na minha infância e adolescência em Jaboatão, na minha convivência 
com meninos camponeses e urbanos, filhos de trabalhadores rurais (FREIRE, 
1994, p.109). 

 

           A troca e a humanização do trabalho docente através do diálogo, 

principalmente como o pensamento do uso de projetos e tecnologias voltados para 

problemática contemporânea, permitem aulas interdisciplinares em Ciências da 

Natureza, favorecendo o conhecimento mais amplo da Química e de sua utilidade 

para a vida e a sociedade, pois temos quebras de paradigmas de uma escola 

conteudista que foca em uma disciplina voltada para fórmulas, tabelas e cálculos, 

quando sabemos que a Química vai muito além disso. Saímos então de um ensino 

engessado e que não permite a formação do cidadão, para o indivíduo escritor de sua 

própria história, através de um ambiente de aprendizagem agradável e instigante. A 

multisseriação nas turmas de Ensino Médio permite, nas aulas de Química e Ciências, 

além de novos saberes, a constante revisão de conceitos anteriormente estudados e 

uma menor fragmentação dos conteúdos da Química, contribuindo para que o aluno 

faça a tecitura de seus conhecimentos e perceba que a disciplina faz parte do seu dia 

a dia e que está ligada a outras áreas do conhecimento. 
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1.2 UMA BREVE EXPLANAÇÃO DA TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

A história da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil está relacionada 

a modelos políticos e econômicos vigentes em cada período histórico brasileiro, nos 

fazendo refletir que os diferentes acontecimentos na história da Educação sempre 

influenciaram o caminhar da EJA. Segundo Paula e Oliveira (2011), a Educação de 

Jovens e Adultos foi marcada por fragilidades e descontinuidades que marcam o 

processo de constituição da EJA em âmbito nacional de educação. 

A EJA, a partir de meados da década de 1980 e, na primeira metade dos anos 
2000 caminhou em duas grandes frentes: uma que reúne um conjunto de 
ações de governo e outra que reúne ações da sociedade civil organizada e 
dos movimentos populares. Além disso, o surgimento e a consolidação dos 
fóruns de EJA, a partir de 1996, passaram a agregar a essa história a força 
da mobilização e do debate em torno das políticas públicas voltadas a esse 
segmento específico da população. De certa forma, a incorporação do legado 
de conquistas (legislação, concepção e experiências) é mais perceptível nas 
frentes de ação conectadas aos movimentos populares. No âmbito das ações 
governamentais, a EJA como ação supletiva e compensatória ainda é muito 
presente, da mesma forma que o movimento de alfabetização ainda é 
pensado na perspectiva de campanhas periódicas (PAULA. OLIVEIRA, 2011, 
p.19). 

De acordo com Gadotti 1(2007), (apud PAULA, OLIVEIRA, 2011) é possível 

sintetizar uma breve história da EJA através de suas características, de acordo com 

cada período. Segundo Paula e Oliveira (2011), esta breve síntese ressalta as 

fragilidades e descontinuidades que marcam o processo de constituição da EJA em 

âmbito Nacional.  Para o êxito de uma concepção progressista, inclusiva e solidária 

na educação, deve ocorrer um comprometimento político necessário para garantir 

acesso e permanente experiência dos direitos educativos. No quadro a seguir, pode-

se observar de forma sucinta, uma breve história da EJA e suas – características. 

 
Quadro 1 – Breve História – Características da EJA 

Período Características da EJA 

 
 
 

1946-1958 

Período de grandes campanhas voltadas à erradicação do analfabetismo, 
entendido como causa do subdesenvolvimento, uma “doença a ser curada”. 
Tal interpretação aprofundou o caráter assistencialista da EJA. A EJA não 
logrou integração ao sistema educacional, mas seria foco episódico de 
atenção deste. Destaque para a Campanha de Educação de Adultos 
(Campanha implementada pelo Professor Lourenço Filho), que mais adiante 

                                                           
1 GADOTTI ,M. A escola e o Professor: Paulo Freire e a Paixão de Ensinar. São Paulo: Publesher Brasil, 2007.  
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consolidaria a implantação do “ensino supletivo”, presente até hoje na cultura 
de educação de jovens e adultos nacional. 

 
 
 
 

1958-1964 

Período marcado pelo avanço de um movimento crítico no âmbito das 
políticas sociais. O analfabetismo deixa de ser compreendido como causa e 
passa a ser interpretado como um dos efeitos do subdesenvolvimento e das 
desigualdades socioeconômicas. Nesse cenário, as contribuições de Paulo 
Freire ganham visibilidade e ele é convidado a encabeçar a elaboração do 
Plano Nacional de Alfabetização de Adultos. Destaque para o surgimento do 
Centro Popular de Cultura (CPC) e do Movimento de Educação de Base 
(MEB), como ações que fortaleceriam a consolidação do paradigma de uma 
educação popular humanizadora e emancipatória dos sujeitos envolvidos. No 
Brasil, Paulo Freire e suas teorias passam a ser o marco paradigmático na 
revolução do pensamento pedagógico como um todo e, mais 
especificamente, da EJA. 

 
 
 
 

1964-1985 

O período representa um rompimento histórico com os processos 
democráticos e o retorno a concepções mais conservadoras no âmbito da 
EJA. A ditadura militar esvaziou as ações educativas de seu sentimento ético, 
político e humanizador (como defendia Freire), atribuindo à educação escolar 
um caráter moralista e disciplinador, e, a EJA, uma posição cada vez mais 
assistencialista, do qual a expressão máxima foi o Movimento Brasileiro de 
Alfabetização (Mobral). Por outro lado, a sociedade, diante do cerceamento 
das liberdades e dos direitos, via-se mobilizada a recuperar a radicalidade 
das concepções e vivências progressistas e a enfrentar tais arbitrariedades 
alcançando uma crescente organização política que culminaria com o fim da 
ditadura e com o projeto de redemocratização do Brasil.  

 
 
 

1985-2000 

A EJA caminha em duas grandes vertentes: uma reúne ações da sociedade 
civil organizada e dos movimentos populares e outra que reúne um conjunto 
de ações do governo com oferta publica de oportunidade de alfabetização, 
elevação da escolaridade e formação para o trabalho imposta pela 
Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) de 1996 reconhecendo o direito público e subjetivo do estudo a jovens, 
adultos e idosos. Em 2000 o Parecer 11 da Câmara de Educação do 
Conselho Nacional de Educação que conferiu maior legitimidade as 
demandas por oportunidades de educação ao longo da vida (CURY, 20002) 

 
 
 
 

2000-2020 
 

Em 2005 a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) criou o Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano) e em 2006 o Programa 
Nacional de Integração da Educação Básica com Educação Profissional na 
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). A partir de 2009 o 
Inep inseriu a certificação de Jovens e Adultos (Encceja) entre as múltiplas 
funções do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 
A EJA é inserida no Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação 
Básica e de Valorização dos profissionais da Educação com vigência de 2007 
a 2020. 

GADOTTI, 2007, p.69-70 (apud PAULA ;OLIVEIRA, 2011) e PIERRO; HADDAD, 2015, p.197-217. 

Temos uma dinâmica educativa para a EJA somente a partir do século XX, 

mostrando ações tímidas desta modalidade de educação em períodos históricos 

anteriores. Na colonização, a educação brasileira baseava-se em ações catequéticas, 

segundo Ramão e Gadotti (2007, p.63), atestando as intenções educativas dos 

jesuítas: 

Somente após quase meio século da “descoberta do Brasil” é que se iniciou 
a atividade educativa no país, com a chegada dos Jesuítas em 1549, voltada, 
fundamentalmente, para a aculturação da população ameríndia, por 

                                                           
2 CURY, C. R. J. Parecer CNE/CEB N.11/2000. Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares para a Educação de Jovens 
e Adultos. Brasília: MEC, CNE, 2000. 
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intermédio do Ratio Studiorum que se baseava nos estudos clássicos da 
religião. “Ao ministrarem aos índios, já adultos, as primeiras noções de 
religião católica, bem como da cultura ocidental”, como afirmava Fernando 
Azevedo3, pode-se dizer que ai começava a educação de adultos no país. 

         Em marcos legais, a Educação de Jovens e Adultos se destaca na Carta Magna, 

a Constituição Federal (CF)4 de 1988, destacando que “A educação é direito de todos 

e dever do Estado e da família”, estabelecendo o Ensino Fundamental obrigatório e 

gratuito, inclusive sua oferta garantida para todos os que a ela não tiveram acesso na 

idade própria. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB - LEI nº 9394/96)5 

reafirma os preceitos da CF/1988, reconhecendo a EJA como modalidade de ensino 

e integrando-a ao sistema regular de educação, garantindo a sua especificidade 

quanto ao atendimento a ser ofertado. A resolução CNE/CEB nº 1 de 5 de julho de 

20006,  do Conselho Nacional de Educação (CNE) estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) para a Educação de Jovens e Adultos, garantindo a sua 

especificidade e, portanto, flexibilidade quanto a sua estrutura e organização definindo 

programas e currículos. O documento referencial para a homologação das DCN para 

a Educação de Jovens e Adultos é o parecer CNE nº11/2000, que estabelece as 

funções da EJA (reparadora, equalizadora e qualificadora) determinando limites de 

idade e reafirmando a necessidade de contextualização das propostas curriculares, 

destacando os princípios de proporção, equidade e diferença. 

 

 

 

  

                                                           
3 AZEVEDO, F. A cultura brasileira. 5a. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1971. p.515 
4 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: 
Centro Gráfico, Art. 205, 1988. 
5 BRASIL, LDB. Lei 9394/96 – Lei das Diretrizes e Bases da educação Nacional.  
6 Resolução CNE/CEB Nº1, 2000. <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivosqpdf/CEB12000.pdf> 
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2. REFERENCIAIS TEÓRICOS 

 

2.1 EDUCAÇÃO EM QUÍMICA 

Um professor conhecedor das transformações provocadas pelos avanços 

científicos e tecnológicos é consciente de que o sistema educacional precisa de ações 

significativas objetivando a formação de um aluno crítico, participante e, acima de 

tudo, consciente de seu papel como agente transformador da sociedade através de 

um aprendizado significativo no ensino da Química, relevando o fato de que a 

linguagem química deve ser uma facilitadora para o entendimento do mundo que 

cerca o aluno (CHASSOT,1995).  

Para entendermos a conjuntura atual do ensino de Ciências e da Química no 

Brasil é necessário nos entretermos na tessitura deste ensino, com seu passado 

histórico e cultural, favorecendo o entendimento de sua construção e o porquê de sua 

desvalorização. 

Segundo Chassot (1990) o sistema escolar brasileiro teve origem somente a 

partir da chegada dos jesuítas ao Brasil com a educação formal no país seguindo os 

moldes das escolas dirigidas por estes religiosos na metrópole com um ensino 

privilegiando a formação humanista, de maneira que os colégios fundados dedicavam-

se estritamente à formação de uma elite letrada, a qual se constituía numa 

selecionada aristocracia de letrados, sacerdotes-mestres, juízes e magistrados da 

colônia, refletindo no ensino a busca de uma educação bacharelesca. 

As atividades relacionadas às Ciências começaram a se estruturar após a 

invasão de Portugal por Napoleão Bonaparte, que resultou na fuga de Dom João VI e 

toda Corte Real portuguesa, que se instalou nas terras brasileiras instituindo aqui o 

centro administrativo do governo português.  Isso levou à realização de vários eventos 

importantes para as Ciências no Brasil visto que com a família Real aqui era 

necessário investir em escolas. Era o início do século XIX, considerado um dos 

períodos mais grandiosos para o estabelecimento do estudo das Ciências, pois seus 

conhecimentos promissores já se encontravam espalhados por todo o mundo 

civilizado da época (CHASSOT, 1995). 

Embora a chegada da família real ao Brasil resultasse em melhorias e 

investimentos em educação neste pedaço de chão ainda colônia, as escolas aqui 
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construídas eram voltadas para os nobres e refletiam a cultura europeia de academias 

de Ciências de formação de bacharelado  pouco voltado para o Ensino de Ciências 

Naturais, como cita Delizoicov (2000):  

As academias de Ciências, as universidades, os programas de divulgação 
científica (como as conferências públicas que tradicionalmente se 
estabelecem nesses) muito contribuíram para a formação básica em Ciências 
mesmo de pessoas que não frequentavam as escolas. Exemplos clássicos 
podem ser citados, como a difusão dos trabalhos de Galileu Galilei (1564- 
1642) em língua italiana (ao contrário das publicações em latim, acessíveis 
somente aos iniciados) e o início da formação de Michael Faraday (1791 -
1867) que, ainda adolescente, assistiu na Inglaterra a uma conferência sobre 
resultados recentes da pesquisa científica, um evento determinante na sua 
trajetória de investigação. 

No Brasil, comparativamente àqueles países, não possuímos aquela tradição 
científica, assim como também não a têm países que foram colonizados como 
Canadá e os Estados Unidos. Além disso, a educação no país, durante os 
séculos de colonização e império, se caracterizou por privilegiar uma 
formação “bacharelesca” que praticamente excluía o conhecimento em 
Ciências Naturais, que já era contemplado na educação escolar de outros 
países, sobretudo europeus. Podemos falar de um ensino de Ciências 
estabelecido a partir do século XX, ainda muito incipiente. Não criamos, 
contudo, uma cultura científica privilegiando a formação do pesquisador em 
busca de novas tecnologias para um desenvolvimento científico; o ensino 
científico é pouco valorizado (DELIZOICOV, 2000, p. 63). 

 

O ensino de Ciências só chega à escola elementar em função de 

necessidades geradas pelo processo de industrialização, pois crescia a necessidade 

de utilização de tecnologia nos meios de produção impondo uma formação básica em 

ciências, para além da formação de técnicos oriundos das escolas chamadas 

profissionais.  

A partir do final da década de 50 do século XIX, surgem novas tendências, 

paralelamente a uma expansão da rede pública de ensino, determinada pela crise do 

modelo político-econômico e sua mudança, condicionada por fortes influências 

externas. Os reflexos mais marcantes deste período são chamados “projetos de 

ensino ciências”, destinados ao ensino do 2º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental e 

mais fortemente no Ensino Médio, nas áreas de Física, Química, Biologia e 

Geociências. A referência externa passa a ser definida mais pelos Estados Unidos do 

que pelos países europeus, pois naquele país surgiram iniciativas várias para 

reformulação do ensino de Ciências, estendidas logo depois para a América Latina. 

Esses projetos de ensino se caracterizavam basicamente pela produção de textos, 

material experimental e treinamentos para professores, vinculados a uma valorização 

do conteúdo a ser ensinado, conteúdo este que era passado de forma mecânica, mas 



25 
 

 

eficiente para solucionar a carência de mão de obra, sem, contudo, valorizar o 

conteúdo e sim o automatizando (MELLO, 1996). Assim, além de introduzir conteúdos 

fundamentais, abordados com metodologias mais modernas, os projetos tentavam 

suprir as deficiências na formação e o desconhecimento dos docentes com relação a 

essas novas técnicas de ensino por meio do próprio material (com o auxílio de guias 

para o professor, por exemplo), mas de certa forma contribuiu para a reprodução de 

um ensino sem contextualização e não significativo. 

Por possuirmos uma formação desvinculada a uma tradição científica 

acentuada e pelo nosso passado histórico de colonização e império, observamos que 

a Ciência Química ainda é pouco valorizada em nosso país, pois desde antes da 

independência do Brasil os nobres que aqui residiam eram encaminhados para a 

formação de médicos ou advogados e só no século XIX tivemos um olhar diferenciado 

de uma cultura de valorização de “doutores”, que possuía um foco na formação de 

trabalhadores para atuarem nas muitas indústrias que se fixavam no país. Mas, 

embora o tempo tenha passado, ainda observamos um fato real que comprova o 

quanto ainda estamos presos na falta de valorização da educação científica ao 

observar como é pequena a busca por cursos ligados à Química no ensino superior, 

sendo ainda mais precária a procura pelos cursos de licenciatura em Química 

(CHASSOT, 1990). 

Nos últimos quarenta anos a promoção do conhecimento químico no mundo 

através de novas abordagens objetivou a formação de futuros cientistas, de cidadãos 

mais conscientes, críticos e o desenvolvimento de conhecimentos aplicáveis ao 

sistema produtivo, industrial e agrícola. 

No Brasil, a abordagem da Química escolar não foi muito modificada. Embora 

“revestida” de uma aparência mais moderna (como podemos observar em diversos 

livros didáticos que estão mais coloridos e parecidos com revistas), a essência é a 

mesma, priorizando muitas vezes as informações desligadas da realidade vivida pelos 

alunos e professores. 

Diante do passado histórico educacional e científico brasileiro, não é de se 

admirar que o ensino de Química e de Ciências necessite de mudanças. A teoria não 

deve estar desvinculada do cotidiano do discente e a prática deve fazer parte do 

cotidiano químico escolar. O professor não deve utilizar a Química apenas com o 

pensamento de fazer seus alunos passarem em concursos ou vestibulares, pois com 

esta atitude ele reforça o desvinculo com a realidade e a “obsessão” por regras e 
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fórmulas memorizadas. Esta teia histórica de construção do ensino de Ciências e 

consequentemente da Química, nos aponta a importância de uma metodologia 

contextualizada na vida do aluno de modo a tornar este ensino de fato significativo.  

Na busca deste objetivo, investigou-se em Vygotsky os fundamentos de uma prática 

de ensino e aprendizagem coletivamente construída, e em Paulo Freire a importância 

da aprendizagem socialmente referenciada, que faça sentido por estar alicerçada na 

realidade dos estudantes através de um tema gerador. 

 

2. 2  VYGOTSKY E O APRENDIZADO ATRAVÉS DA INTERAÇÃO SOCIAL 

 

Muitos jovens e adultos quando retornam aos bancos escolares acreditam que 

apresentarão dificuldades no aprendizado de Ciências, em especial a Química, pois 

acreditam estão fora da idade chamada ideal para o aprendizado, pois já passaram 

da infância e o cérebro não “funciona” mais como quando eles eram crianças, e que, 

portanto, terão muito mais dificuldade para aprender. Esta ideia de que o adulto perde 

a capacidade de aprendizagem à medida que vai envelhecendo ainda é defendida por 

muitas pessoas, não só alunos como, infelizmente alguns docentes. Esse é um dos 

discursos que, entre os alunos, permeia as aulas de Ciências quando a Química entra 

em cena, porque o estudante acredita que ele terá muita dificuldade e até mesmo que 

nunca aprenderá a disciplina.  

Segundo Rotta et al. (2016), hoje é sabido que o cérebro apresenta 

plasticidade neuronal, ou seja, apresenta a capacidade de modificação das conexões 

das células do sistema nervoso em função das mudanças do ambiente e de acordo 

com a necessidade do indivíduo em interação com o meio em que vive, de forma que 

desta surjam mecanismos para o aprendizado,  mediado pelo professor. Neste 

sentido, é importante a contribuição de Vygotsky: 

Vygostsky  trabalha, então, com a noção de que a realidade do homem com 
o mundo não é uma relação direta, mas fundamentalmente, uma relação 
mediada. As funções psicológicas superiores apresentam uma estrutura tal 
que entre o homem e o mundo real existem mediadores, ferramentas 
auxiliares da atividade humana (OLIVEIRA, 2006, p.27). 

 

O cérebro sendo dotado de plasticidade é um objeto de estudo hoje da 

neurociência, que nos ajuda a conhecer e compreender seu funcionamento, pois um 

cérebro jovem apresenta mais plasticidade, mas o de pessoas mais velhas pode 

aprender com mais velocidade, desde que possa fazer associações entre o 
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conhecimento novo e que já foi vivido e conhecido, ressaltando a importância da 

valorização dos conhecimentos prévios do aluno (ROTTA, 2016). Esta consideração 

nos remete à importância citada por Freire de valorização e respeito dos saberes 

construídos socialmente pelos discentes, como forma de associações entre o 

conhecimento novo e das sabedorias que os alunos das classes populares  trazem de 

suas vivências correlacionando com o ensino dos conteúdos em Ciências. 

Por isso mesmo, pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à 
escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, 
sobretudo os de classes populares, chegam a ela – saberes socialmente 
construídos na prática comunitária – mas também, como há mais de trinta 
anos venho sugerindo, discutir com os alunos a razão de ser de alguns 
desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos (FREIRE, 2000, 
p.33). 

 

Neste pensamento, as experiências vividas pelos alunos são conhecimentos 

preexistentes que devem ser aproveitados nas aulas de Ciências e de Química, 

mostrando que muitos destes aprendizados populares estão ligados com conceitos 

químicos, constituindo-se em zonas de desenvolvimento potencial que podem ser a 

base para a formação de conhecimentos químicos escolares. Como exemplo, 

podemos citar uma simples ação de cozinhar um ovo em uma panela de alumínio em 

que uma dona de casa coloca um pouco de vinagre para que a panela não escureça. 

Uma simples ação real do cotidiano que envolve muita teoria química tais como: 

elementos químicos na composição das matérias em questão, reações químicas, pH 

e outras. Este saber popular pode ser impulsionado à teorias mais complexas do 

conhecimento cientifico. Segundo Oliveira (2006) é a partir da postulação da 

existência desses dois níveis de desenvolvimento – real e potencial - que Vygotsky 

define a zona de desenvolvimento proximal: “a distância entre o nível de 

desenvolvimento real (conhecimento prévio, cotidiano) que se costuma determinar 

através da solução independente de problemas (colocar vinagre para não escurecer 

a panela, por exemplo), e o nível de desenvolvimento potencial (aprendizagem sobre 

alteração do pH no meio reacional interferindo na reação, o que é feito com a 

colaboração de indivíduos mais capazes, tais como o professor de Ciências ou até 

mesmo um outro aluno que detenha tal conhecimento e que contribui para o 

aprendizado coletiva). Esse movimento em direção ao desenvolvimento real é o que 

se espera que aconteça em uma turma escolar multesseriada, com idades e 

amadurecimento cognitivo diferentes, ou seja, em um espaço acadêmico em que 
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ocorram intervenções e interações sociais que estimulem nos alunos a formação da 

zona de desenvolvimento proximal: 

A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não 
amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que 
amadurecerão, mas que estão presentes em estado embrionário. Essas 
funções poderiam ser chamadas de “brotos” ou “flores” do desenvolvimento, 
ao invés de frutos do desenvolvimento”  VYGOTSKY, p.977 (apud OLIVEIRA 
(2006). 

 

Nas turmas multisseriadas, o professor deve ser um mediador entre esses 

conhecimentos que os alunos já trazem de suas vivências cotidianas e as novas 

descobertas acadêmicas - um espaço formal que funciona como um campo em que 

se evidenciam as relações entre as diferenças no modo de funcionamento intelectual 

e as transformações que essas relações provocam nos modos de vida. Vygotsky é 

um dos teóricos que muito contribuiu para o conhecimento das questões das 

dificuldades de aprendizagem e que melhor definiu a valorização dos conhecimentos 

prévios dos alunos. Para ele, a aprendizagem do discente começa muito antes da 

aprendizagem escolar, que nunca parte do zero, ou seja, toda aprendizagem da 

escola tem uma pré-história e sua concepção deve ocorrer por mediação, através de 

um processo de intervenção de um elemento intermediário. Dessa forma, no processo 

educativo escolar a relação do aprendiz com o aprendizado em geral não é direta, e 

sim mediada pela figura do professor. Vygotsky projeta então a noção de que a relação 

do homem com o mundo não é uma relação direta, mas, fundamentalmente, uma 

relação mediada. As funções psicológicas superiores como o raciocínio e 

aprendizagem, apresentam uma estrutura tal que entre o homem e o mundo real 

existem mediadores, ferramentas auxiliares da atividade humana. (OLIVIEIRA,2006) 

Na ótica vygotskyana, que nos fornece subsídios para uma prática 

fundamentada na construção do indivíduo como pessoa, é fundamental que esse 

indivíduo se insira num determinado ambiente cultural, que tanto pode ser formado a 

partir do seu grupo familiar, como escolar, religioso, esportivo, de manifestação 

folclórica etc., pois é esse grupo que fornece instrumentos que irão possibilitar sua 

maturidade intelectual. Todos estes aspectos tecem a construção do conhecimento 

do aluno seja na Química ou em qualquer outra disciplina. Toda esta experiência de 

vida será uma aprendizagem a ser tocada e compartilhada nas aulas de Ciências nas 

                                                           
7 VYGOTSKY, L. S. A formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984. 



29 
 

 

turmas de EJA, pois estas vivências são saberes que devem ser valorizados e 

utilizados no processo de aprendizagem do sujeito. 

 

2.3 PAULO FREIRE: RESGATANDO UM ENSINO DE CIÊNCIAS SIGNIFICATIVO 

PELO USO DE UM TEMA GERADOR 

 

Um grande desafio do professor contemporâneo é a construção de práxis que 

possibilitem aos alunos uma visão crítica do mundo que os cerca. Segundo Costa et 

al.(2013), a apresentação mais completa sobre o ensino com o uso de temas 

geradores é encontrada na obra Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 2009). Nesta obra, 

Freire explica a prática do uso de tema geradores como a utilização de situações reais 

cotidianas que cercam a vida de educandos e educadores. Estes temas precisam ser, 

além de apreendidos, refletidos, para que ocorra a tomada de consciência dos 

indivíduos sobre si mesmos e assim, ocorra a formação do sujeito como um todo. Mais 

do que simples palavras, os temas são objetos de conhecimentos que deverão ser 

interpretados e representados pelos sujeitos do processo educativo.  Segundo Freire 

(2009), os temas geradores podem assumir caráter universal, ou serem temas mais 

peculiares, denominados também de situações-limites. Costa e Pinheiro (2013) 

retomam as ideias Paulo Freire valorizando o contexto de problemas reais como 

questão problematizadora no ensino:  

Todo o processo educativo se configura em torno de situações-problema 
reais, as quais ganham corporeificação por meio da reflexão crítica ancorada 
pela teoria. O contexto é o ponto de partida e o ponto de chegada do trabalho 
pedagógico. Outro ponto a ser salientado é a questão problematizadora 
presente no ensino por meio de temas geradores, explicada por Freire (2009, 
p. 82) da seguinte forma: “A educação problematizadora se faz, assim, um 
esforço permanente através do qual os homens vão percebendo, 
criticamente, como estão sendo no mundo com que e em que se 
acham”(COSTA; PINHEIRO, 2013). 

 

O tema gerador é, portanto uma forma de contextualização do ensino porque 

são os próprios alunos os sujeitos da construção do projeto através da releitura de 

seu cotidiano na construção e busca de novos saberes, como diz Freire (1999): 

A partir das relações do homem com a realidade, resultante de estar com ela 
e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele 
dinamizando seu mundo. Vai dominando a realidade. Vai humanizando-a. Vai 
acrescentando a ela algo de que ele mesmo é fazedor. Vai temporalizando 
os espaços geográficos. Faz cultura (FREIRE, 1999, p.51). 
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Na construção do projeto através do tema gerador, ao educando é 

possibilitado educar-se para torna-se mais questionador sobre o meio que o cerca, 

pois ele se vê voltado a repensar seu espaço através do conhecimento mais profundo 

de sua realidade. Neste processo, a organização de ações e ideias caminha entre 

pares através da troca de saberes entre os sujeitos envolvidos. Assim é favorecido 

em um ambiente escolar rico em diversidades, tais como idades, saberes, 

experiências, como temos em uma sala de EJA multisseriada. 

A utilização de Projetos é uma metodologia de trabalho educacional que se 

baseia na aplicação de um Tema Gerador que tem por objetivo, organizar a 

construção dos conhecimentos em torno de metas previamente definidas, de forma 

coletiva, entre alunos mediados por professores como uma forma metodológica de 

dar vida ao conteúdo tornando a escola mais atraente e valorizando saberes já 

preexistentes nos educandos. É uma proposta fundamentada na dialética do 

conhecimento, pois segundo Freire (2005), em uma educação dialética, a escola deixa 

de ser um campo de reprodução para ser agente de transformação da realidade, 

permitindo desta forma, estruturar e desenvolver todo o processo de conhecimento 

onde a atuação educativa é um processo de criação e recriação do conhecimento. 

Pela prática dialógica, o projeto torna-se uma atividade do sujeito aprendiz 

determinante na construção de um conhecimento científico de forma interativa com 

seu meio ao redor. 

A metodologia de projetos permite que a partir de um tema partindo de uma 

realidade do aluno externa à sala de aula, o mesmo possa trazer para a escola 

assuntos pertinentes para uma troca de conhecimentos de forma coletiva. “Essa 

relação de desafio e de construção coletiva, por seu caráter de projeto, é alimentada 

pela percepção do grupo de suas conquistas e pelos novos desafios que 

constantemente se apresentam”(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 1997, p. 

153).  

Segundo Barreto (1998), Freire utilizava palavras geradoras como forma de 

introdução do cotidiano na vida do educando de forma a tornar o ensino significativo 

para o mesmo, pois o processo de ensino-aprendizagem transcendia o ambiente 

escolar de forma a valorizar os saberes que os alunos já apresentavam e trocavam 

no favorecimento de uma educação dialógica. Segundo esse autor, “para que o 

diálogo realmente se efetivasse, Paulo desenvolveu um trabalho onde o conhecido 
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dos educandos se transformava em palavras geradoras, que possibilitavam a 

participação de todos” (BARRETO, 1998, p. 89). 

Posteriormente, a utilização do termo palavras geradoras foi substituído, por 

Freire pela utilização de temas geradores ou situações-limites. Barreto (1998) 

descreve que para Paulo Freire, as palavras geradoras alcançavam uma amplitude 

de discussões, trocas de conhecimentos, investigação e aprendizagem em pares, o 

que valorizava a prática do uso de tema geradores como uma forma de todos 

(educandos e educadores) refletirem de forma crítica proporcionando um agir 

autônomo, pois os temas além de fonte de conhecimentos,  deveriam, também, ser 

refletidos de forma conscientizada pelos educandos. 

A escolha do tema gerador é uma construção em conjunto que deve ressaltar 

uma situação problema do cotidiano do aluno. As autoras Costa e Pinheiro (2013) 

confirmam, nas etapas desta construção, a relevância da participação direta do aluno 

neste processo. 

Gadotti (1991)8 apresenta as etapas do trabalho com temas geradores, cujo 
início ocorre pela etapa da investigação, onde o educador fará o 
levantamento de temas e palavras de grande relevância na vida dos 
educandos. 

A etapa da tematização, que se manifesta no momento em que a temática é 
apresentada ao grupo, ocorre sempre a partir de uma situação real, 
denominada situação figurada ou codificada (GADOTTI, 1991). 
Posteriormente, esta situação codificada passa pelo processo de 
descodificação, onde se explora o tema e o que se conhece até aquele 
momento da situação em questão, percebendo-se suas situações limites. 
Freire (2009, p. 125)9 explica melhor este momento: “A segunda fase da 
investigação começa precisamente quando os investigadores, com os dados 
que recolheram, chegam à apreensão daquele conjunto de contradições. A 
partir deste momento, sempre em equipe, escolherão algumas destas 
contradições, com que serão elaboradas as codificações que vão servir à 
investigação temática (COSTA ; PINHEIRO, 2013, p.40) 

 

Na práxis da utilização do tema gerador como forma de prover um espaço 

dialógico e facilitador da aprendizagem, Tozoni e Reis (2006), exemplificam de forma 

sucinta a importância desta ação pedagógica: 

Então, os temas geradores são temas que servem ao processo de 
codificação-decodificação e problematização da situação. Eles permitem 
concretizar, metodologicamente, o esforço de compreensão da realidade 
vivida para alcançar um nível mais crítico de conhecimento dessa realidade, 
pela experiência da reflexão coletiva da prática social real. Esse é o caminho 
metodológico: o trabalho educativo dispensa, pois, um programa pronto e as 

                                                           
8 GADOTTI, M. Convite a Leitura de Paulo Freire. São Paulo: Scipione, 1991. 
9 FREIRE, P.F. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2009. 



32 
 

 

atividades tradicionais de escrita e leitura, mecanicamente executadas. A 
avaliação é um processo coletivo cujo foco não é o ‛rendimento’ individual, 
mas o próprio processo de conscientização. O diálogo é, portanto, o método 
básico, realizado pelos temas geradores de forma radicalmente democrática 
e participativa (TOZONI; REIS, 2006, p. 104).  

 

 

2.4 QUATRO PILARES DA EDUCAÇÃO PARA UM MUNDO EM MUDANÇA 

 

Uma educação voltada para mudanças deve estar alicerçada em princípios 

norteadores de construção de um indivíduo sujeito de seu papel social.  Segundo 

Delors et al (1996) não se constrói uma sociedade crítica com uma educação voltada 

apenas para o desenvolvimento cognitivo, mas, compreendida como algo muito mais 

complexo, a educação possui ferramentas para a formação de cidadania crítica e 

participativa: 

Confrontada com a crise das relações sociais, a educação deve, pois, 
assumir a difícil tarefa que consiste em fazer da diversidade um fator positivo 
de compreensão mútua entre indivíduos e grupos humanos. A sua maior 
ambição passa a ser dar a todos os meios necessários a uma cidadania 
consciente e ativa, que só pode realizar-se, plenamente, num contexto de 
sociedades democráticas. Relatório para a UNESCO da Comissão 
Internacional sobre Educação para o século XXI (DELORS et al, p. 52, 1996).  

 

Educamos na EJA em meio à diversidade social, cultural e etária, e para tanto 

o respeito ao conhecimento que o educando já traz de suas vivências é primordial. 

Uma educação voltada apenas para o desenvolvimento cognitivo do aluno, neste 

segmento da educação, não favorece que se faça educação, pois muitos dos alunos 

da EJA abandonaram outrora a escola por não conseguir se adaptar a um ensino de 

essência puramente conteudista. Um processo educacional deve ser feito através de 

uma educação que seja pautada na formação do aluno como indivíduo e, para tanto, 

de acordo com os quatro pilares da educação segundo Delors et al (1996). 

Para poder dar resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve 
organizar-se em torno de quatro aprendizagens 89 fundamentais que, ao 
longo de toda a vida, serão de algum modo para cada indivíduo, os pilares do 
conhecimento: aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da 
compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; 
aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas 
as atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra 
as três precedentes. É claro que estas quatro vias do saber constituem 
apenas uma, dado que existem entre elas múltiplos pontos de contato, de 
relacionamento e de permuta. Mas, em regra geral, o ensino formal orienta-
se, essencialmente, se não exclusivamente, para o aprender a conhecer e, 
em menor escala, para o aprender a fazer. As duas outras aprendizagens 
dependem, a maior parte das vezes, de circunstâncias aleatórias quando não 
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são tidas, de algum modo, como prolongamento natural das duas primeiras. 
Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para 
o século XXI  (DELORS et al, 1996, p. 89 e 90). 

 

De acordo com estes princípios, temos uma educação em que o sujeito, ao 

pensar e repensar em seu papel social se insere em um contexto de mundo de forma 

mais crítica e autônoma de forma a ele próprio escrever sua história e seja autor das 

transformações possíveis para uma sociedade mais sustentável social e 

economicamente. Neste sentido, a educação está formando o indivíduo apto a 

desempenhar a sua cidadania com responsabilidade e de forma consciente 

respeitando não só a sociedade como um todo, mas também o meio ambiente como 

uma forma de entendimento de sua responsabilidade ambiental. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 O PROCESSO DE PESQUISA 

 

O presente trabalho tratou-se de uma pesquisa avaliativa de um relato de 

experiência desenvolvida no ensino das Ciências da Natureza na disciplina de 

Química, em uma turma multisseriada de Educação de Jovens e Adultos.  

Priorizou-se a pesquisa qualitativa orientada pelas ideias de Bogdan e Biklen 

(1994), que sugerem um contato mais direto com o objeto de estudo a fim de 

compreender melhor sua realidade e desta forma analisar com mais veracidade os 

resultados que observamos. Também nos apoiamos em Lüdke e André (1986), que 

nos indicam a observação participativa, frequente e dinâmica do investigador em 

contato direto com outros atores sociais, como um meio válido de desenvolvimento da 

investigação. A observação participante, segundo Ludke e André (1986), é uma 

técnica que oferece a vantagem da relação pessoal entre o pesquisador e o objeto de 

investigação, permitindo o acompanhamento das experiências vivenciadas pelos 

sujeitos e de resinificados atribuídos à realidade de ações propostas e desenvolvidas. 

Na pesquisa qualitativa não há medição de eventos ou instrumentos 

estatísticos para análise de seus dados, considerando apenas o ambiente natural 

como fonte direta de dados e o pesquisador como um instrumento fundamental para 

sua construção. Neste pensamento, Bogdan e Biklen (1994), especificam esse tipo de 

pesquisa concordando com o conjunto de características desta investigação citados 

por Godoy(1995).  Este autor nos remete ao ambiente natural como fonte direta de 

coleta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental, pois o contexto e as 

circunstâncias históricas e ambientais interferem diretamente na análise de 

resultados. O caráter descritivo é o objeto de estudo da relação investigadora, que 

deve abordar a preocupação do investigar em dar o significado que os sujeitos da 

pesquisa conferem às coisas e a vida em particular. Deste objeto investigativo resulta 

o enfoque de dados indutivo, pois para o pesquisador investigador o processo é mais 

importante que os resultados.  

A metodologia participante possibilita que os discentes sejam o centro da 

pesquisa, sendo estes os sujeitos de suas ações educativas e agentes 

transformadores de sua realidade. Nesta busca utilizou-se, como material para análise 
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dos resultados, os diários de bordo escritos pelos alunos durante o desenvolvimento 

do projeto. 

A análise de resultados, desse modo, está baseada em dois procedimentos 

de pesquisa. 

O primeiro, a observação participante e registros da pesquisadora, professora 

da turma. Essa observação se baseou no acompanhamento da frequência às aulas, 

na percepção do envolvimento dos alunos durante as diferentes etapas do trabalho e 

nos registros desta observação. 

E o segundo, a interpretação dos diários de bordo. Para essa interpretação 

usou-se a metodologia da Análise Textual Discursiva, a partir da leitura de Moraes e 

Galiazzi (2006).  

 

 

 

3.2.  OS SUJEITOS DA PESQUISA E O ESPAÇO DE COMPARTILHAMENTO DA 

EXPERIÊNCIA 

 

A Escola Firjan SESI São Gonçalo é uma referência em Educação de Jovens 

e Adultos. Por sua localização privilegiada, no centro de São Gonçalo, uma cidade 

geograficamente grande e bastante populosa, atende estudantes de vários bairros e 

de classes econômicas diversas. A escola possui metodologia de multisseriação nos 

segmentos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, possuindo ao todo duas turmas 

de Ensino Fundamental e nove turmas de Ensino Médio, nos turnos da tarde e noite.  

Os sujeitos desse trabalho são estudantes de uma turma de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) do Ensino Fundamental (E.F.) multisseriada, ou seja, com 

alunos matriculados do 6º ano ao 9º ano, com idades que variam de 15 anos a 52 

anos. O grupo é formado por 23 alunos matriculados na Escola Firjan SESI São 

Gonçalo que estudam no turno noturno e têm duas aulas de Química semanais. O 

trabalho realizado com estes sujeitos ocorreu no segundo semestre do ano letivo de 

2017, entre os meses de agosto e dezembro.   

Tendo como fundamento as Diretrizes Curriculares Nacionais e as Propostas 

Curriculares orientadoras da Educação de Jovens e Adultos, a organização do 

currículo está baseada no processo de construção de competências e nas habilidades 

a serem desenvolvidas por meio dos objetos de conhecimento. A abrangência e o 
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cruzamento dessas dimensões fundamentadas nas Diretrizes e Propostas 

curriculares promovem a produção de conhecimentos e de aprendizagem que se 

perpetuará no educando ao longo da vida, constituindo fatores essenciais na mudança 

educacional requerida pelas transformações globais e consolidando os quatro pilares 

educativos propostos por Delors - aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a 

fazer e aprender a conviver – que se constituem aprendizagens estratégicas para a 

formação dos cidadãos. 

Com esse arranjo de tempos, espaços e currículo escolar a metodologia de 

projetos foi assumida, uma vez que permite o trabalho de objetos de aprendizagens 

diversificados de acordo com a variedade cognitiva própria de uma turma 

multisseriada.  

 

A Tabela 1 apresenta a matriz de referência curricular utilizada pela Escola 

Firjan SESI São Gonçalo e que trata os conhecimentos como objetos necessários 

para a aquisição e o desenvolvimento de competências.   
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Tabela 1 – Organização de competências e habilidades inseridas no conteúdo curricular para o 

Ensino de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. 

  



38 
 

 

 

Tabela 1 – Organização de competências e habilidades inseridas no conteúdo curricular para o 

Ensino de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias (Continuação). 
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Tabela 1 – Organização de competências e habilidades inseridas no conteúdo curricular para o 

Ensino de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias (Continuação) 
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Tabela 1 – Organização de competências e habilidades inseridas no conteúdo curricular para o 

Ensino de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias (Continuação). 
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Tabela 1 – Organização de competências e habilidades inseridas no conteúdo curricular para o 

Ensino de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias (Continuação) 

 

Fonte:file:///F:/UNINDUSTRIA/CURSO%20PROJETO%20PEDAGÓGICO%20SESI%20EJA/MRC_eja_cienciasdanatureza_Fund_finais.pdf 
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3.3 O PROJETO 

 

Neste tópico será apresentado o caminho percorrido, com destaque para a 

aproximação das aulas de Química, no componente curricular Ciências da Natureza, 

com as práticas educativas em Matemática, o que tornou o trabalho interdisciplinar10. 

O relato do que foi realizado em cada uma das aulas buscou uma interlocução com 

os alunos sobre o problema de pesquisa. 

O projeto foi desenvolvido em onze aulas que tiveram intensa participação dos 

alunos e um evento de culminância, para a socialização dos resultados. A seguir serão 

apresentadas cada uma dessas aulas, com os objetivos, métodos e recursos didáticos 

empregados. 

 

Aula 1 – Avaliação Diagnóstica 

 

O primeiro encontro foi dedicado ao levantamento da percepção dos 

estudantes, a fim da escolha de um tema gerador para o projeto. 

Esse trabalho foi iniciado com os alunos recebendo uma folha de papel em 

que deveriam responder em até 5 (cinco) linhas à pergunta proposta, que teve o 

objetivo de identificar um problema presente em seu cotidiano. Essa pergunta foi: 

“Para mim, um problema no meu município é....”  

Após o tempo dado para que respondessem, o material foi recolhido e a turma 

organizada para uma discussão sobre o assunto abordado. Iniciou-se o debate 

deixando claro que este momento seria para se verbalizar o que já foi escrito, 

solicitando que expusessem suas experiências em relação ao assunto. 

Deste momento surgiram várias respostas, e os assuntos mais abordados, 

depois de analisadas, foram: 

• Poluição – 47% 

• Violência- 39% 

• Desemprego- 9% 

• Saúde – 4% 

• Outros- 1% 

 

                                                           
10 Com a parceria do Professor Joaquim Pedro da Silva 
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Foi feita então a interpretação, em coletivo, do significado de suas respostas 

quanto ao tema mais recorrente em suas preocupações. Com isso foi possível 

perceber que a grande preocupação dos alunos é com o lixo na cidade.  

Algumas respostas dos alunos demonstraram a inquietação nesse sentido, 

sobretudo em relação ao abandono do poder público no Município de São Gonçalo.  

Dentre essas destacamos algumas, para ilustrar essa percepção. Elas foram 

transcritas com a grafia original, ou seja, conforme os alunos as escreveram, de modo 

a deixar claro o nível das dificuldades e deficiências escolares desses estudantes: 

“ Eu “axo” que o lixo na minha rua é um problema porque “trazer” rato e 
doença” (C.S.) 

“O meu bairro com sujeira é um sinal de doenças e pobres sem informação”                                                        
(G.D.) 

“Onde “tá” sujo é porque as pessoas não tem estudo e estão sem emprego e 
estão em comunidades”. (A.S.) 

Os alunos foram então para a casa com o objetivo de pesquisar, fotografar e 

anotar no diário de bordo (caderno para anotações sobre momentos pertinentes do 

projeto) onde encontraram focos de lixo na cidade. 

 

Aula 2 – Escolha do tema gerador 

 

Partindo de uma roda de conversa com a turma, foi realizada uma oficina 

(MILITÃO, 2003), instigando a turma a escolher um tema gerador através de uma 

dinâmica conhecida como “Barbantes de Ideias”. Os alunos ficaram em círculo e a 

professora deu um rolo de barbante a um deles. Este deveria dizer uma palavra que 

lembrasse poluição e passar o barbante para qualquer outro aluno que escolhesse, 

independentemente deste estar ao seu lado. As palavras ditas pelos alunos eram 

anotadas pela professora no quadro. As principais palavras utilizadas foram: 

• lixo 

• bueiro entupido 

• doenças 

• garrafas pet 

• catador 

• isopor 

• contaminação 
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• morte 

• baratas 

• lixeira 

• sujeira 

• pobreza 

 

No final da dinâmica havia um emaranhado de barbante e os alunos foram 

levados a refletir sobre como poderíamos sair desta situação que representava o meio 

ambiente de uma maneira geral. Alguns relataram que poderíamos reciclar o lixo e 

assim teríamos como sair do emaranhado de poluição. 

Após sentarem em seus grupos, os alunos foram motivados a escolher o tema 

através das palavras ditas. Várias sugestões foram dadas e uma foi escolhida devido 

a situação precária da coleta de lixo vivida na época do projeto no município de São 

Gonçalo. A ideia escolhida pela turma foi o tema gerador do projeto, que recebeu o 

título de “O lixo Nosso de Cada Dia”. 

Em se tratando de uma turma de multisseriação, buscou-se através do Tema 

Gerador trabalhar Objetos de Aprendizagem que fossem da Competência comum em 

todas as fases de ensino, dentre eles: o ar atmosférico, poluição atmosférica (Efeito 

Estufa e Chuva Ácida), composição e poluição dos solos, sustentabilidade (reciclagem 

– através da produção dos vasos), saúde (através do plantio de plantinhas orgânicas 

evitando agrotóxicos). 

 

Aula 3 – O ar atmosférico 

 

Esta aula teve por objetivo a aprendizagem dos seguintes conteúdos: 

Aplicações do ar no cotidiano (Ar comprimido: presentes em bolas, buzinas, freios, 

equipamentos de mergulho....; Ar rarefeito: presente em aspirador de pó, garrafas 

térmicas, bomba hidráulica....); Propriedades do ar tais como compressibilidade, 

elasticidade, expansibilidade; Composição do ar (Aqui foram abordados os conceitos 

de elementos químicos, átomos e moléculas; os elementos oxigênio, nitrogênio e  

gases nobres; alguns óxidos, especialmente o gás carbônico); Implicações da 

qualidade do ar para a saúde e as modificações que a poluição pode causar na 

atmosfera, tais como o Efeito Estufa. 
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Além da exposição dialogada desses conhecimentos, foram realizadas duas 

atividades práticas, para o aprendizado das propriedades do ar. 

Para a realização dessas atividades práticas foi necessário um kit contendo 

os seguintes materiais: 

• 1 seringa 

• 1 copo 

• 1 pedaço de papel. 

• 1 bacia ou tigela incolor. 

• 500 mL de água. 

• 1 espetinho de churrasco 

• 2 bexigas de aniversário tamanho 9 

• 3 pedaços de linha com 15 cm, aproximadamente 

  

Prática 1 – O ar é matéria, pois ocupa lugar no espaço  

• Utilizando uma bacia com água, coloca-se uma dentro desta um copo de 

cabeça par baixo com um papel amassado no fundo do copo. O ar contido 

no copo não deixa a água entrar para molhar o papel, provando que o ar 

é matéria, ocupando lugar no copo.  

Prática 2 - As moléculas de ar podem ser comprimidas 

• Utilizando uma seringa e fechando o orifício de saída da seringa com o 

polegar ao pressionar com força o êmbolo, o ar que ocupa a seringa não 

deixa o êmbolo ir para frente, comprovando que o ar e suas moléculas 

podem ser comprimidos. 

Prática 3 – O ar tem massa 

• Com um espeto de churrasco e uma linha de mesmo tamanho amarrada 

nas extremidades e no meio, faz-se uma balança.  Em uma ponta da 

varinha coloca-se uma bexiga vazia e na outra ponta uma bexiga cheia de 

ar. Segurando a linha pelo meio do espeto, o lado da bexiga cheia fica 

mais baixo, indicando que o ar tem massa. 

           

Para essa aula a turma foi separada em grupos de aproximadamente cinco 

alunos. Cada grupo recebeu um kit para as atividades práticas. Os alunos foram 

orientados a que fizessem o registro dos dados observados e a que propusessem 
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uma discussão para cada experimento realizado, visto que a atividade possui um 

caráter mais qualitativo que quantitativo. 

Como os alunos apresentaram dúvidas em relação ao que era Efeito Estufa, 

solicitou-se como tarefa pra casa um levantamento em jornais ou mídias em geral 

sobre o tema. 

 

Aula 4 – Poluição atmosférica 

 

Nesta aula foram abordados os seguintes conteúdos: qualidade do ar; 

reações químicas – conceito e classificação - e reações de combustão. 

A turma também foi orientada a buscar sites de informação de confiança, e 

sobre como citar a referência da fonte da pesquisa. 

Após a orientação, perguntou-se aos alunos sobre Efeito Estufa, poucos 

haviam lido algo a respeito, embora tivessem sido orientados a buscar através de 

pesquisa prévia. Como poucos haviam lido sobre o assunto, entregou-se a eles 

notebooks disponíveis na escola, para que pesquisassem na internet. Para a atividade 

usou-se apenas 15 minutos e posteriormente abriu-se para discussão de 15 minutos 

sobre o que era e como era provocado o Efeito Estufa. Pediu-se à turma que 

fizéssemos uma definição coletiva para Efeito Estufa e esta foi escrita no quadro. 

Fazendo uma ponte como nosso cotidiano, perguntou-se se nós também erámos 

responsáveis pela poluição atmosférica e de forma. 

Apresentou-se então à turma o conceito de combustão (completa e 

incompleta – presente em carros de passeio e a carros a diesel mal regulado). Após 

conversa direcionada sobre queimadas e lixo, perguntou-se: “Quais os destinos que 

o lixo pode ter?”  

Os alunos foram convidados a fazer uma nova pesquisa em duplas, utilizando 

os notebooks ou celulares para encontrar respostas.  

Ao final da aula voltou-se para leitura da definição sobre Efeito Estufa feita 

para turma. O texto: “O Cobertor que Aquece o mundo11” (Anexo 1) foi utilizado como 

complementação do assunto abordado. 

                                                           
11 “Um cobertor aquece o mundo”, publicado pelo Jornal do Brasil em 12 de março de 1992 e disponível em 
Soares (1995, p. 49) 
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Fechando nossas discussões sobre Efeito Estufa, perguntou-se se alguém já 

tinha ouvido falar em chuva ácida.  

Instigou-se que eles pesquisassem em casa sobre o assunto e para facilitar o 

entendimento, apresentou-se a eles o conceito básico de ácido e base e escala de 

pH. 

A Figura 1 ilustra o momento que os alunos descrevem os resultados de suas 

pesquisas. 

  

 

Figura 1: Alunos no exercício da escrita pós-pesquisa em sites científicos 

 

Aula 5 – O Lixo pode contribuir para a Poluição do Ar 

 

Os conteúdos estudados neste momento foram: poluição atmosférica; 

desmatamento; poluição radioativa; ácidos, bases e óxidos; pH; alimentos orgânicos; 

agrotóxicos.  

Como muitos alunos “esqueceram” de pesquisar sobre o assunto solicitado, 

os mesmos tiveram 15 minutos para ler sobre o assunto Chuva Ácida através da 

pesquisa no notebook ou celular. Após a pesquisa, a turma foi estimulada a construir 

conjuntamente definições para Chuva Ácida e lembrar o que definiram sobre Efeito 

estufa. No decorrer da aula, recordou-se conceitos básicos de funções inorgânicas e 
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escala de pH, para que possuíssem suporte teórico para a prática a ser realizada em 

seguida. 

 

Prática 4: Identificação de ácidos e bases utilizando indicador natural de 

repolho roxo.  

Para a realização dessa atividade prática foi necessário um kit contendo os 

seguintes materiais: 

• 1 repolho roxo do qual se fez um extrato, cozinhando as folhas (algumas 

folhas foram trazidas sem cozinhar, para que os alunos reconhecessem o 

repolho usado)  

• 5 copinhos plásticos de café, transparentes 

• 100 mL de um limpador de amoníaco (produto para limpar banheiro). 

• 1 comprimido de antiácido estomacal. 

• Algumas frutas do dia a dia (limão, banana....) 

• Pasta de dentes 

• 3 pedaços de linha com 15 cm aproximadamente  

• Folha de roteiro com a orientação das atividades experimentais (Apêndice 

1) 

 

Com a utilização de extrato de repolho roxo, os alunos foram convidados a 

colocar pequenos volumes deste em diferentes substâncias presentes no cotidiano, 

comparar as cores com uma escala pronta, desse indicador, e classificar as amostras 

em ácidas, neutras ou alcalinas. 

 

As figuras 2 e 3 ilustram o momento em que os alunos utilizam o extrato de 

repolho roxo nas amostras de substâncias do cotidiano e classificam as substâncias 

de acordo com seu caráter ácido, alcalino ou neutro. 
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Figura 2: Materiais usados na atividade prática com indicador natural de repolho roxo 

 

 

Figura 3: Alunos fazendo uso do indicador natural de repolho roxo. 

 

Aula 6 – O lixo pode interferir na composição do solo 

 

Nesta aula os conteúdos abordados foram: características do solo; tabela 

periódica, tempo de decomposição do lixo; e contaminação do solo através do lixo, 

como por exemplo, pilhas descartadas na natureza. 

Começou-se a aula falando da forma que podemos alterar a composição e 

característica solo através da adição de substâncias. Para esta ilustração levou-se 

fotos e mudas de hortênsias e colocou-se para a turma que sua coloração dependia 

do pH do solo. Levou-se, também, garrafas de água mineral e alguns rótulos para que 

os alunos buscassem a sua composição e vissem seu pH. Posteriormente, localizou-

se na tabela periódica os elementos que eles encontraram nos rótulos das águas e 

apresentou-se os metais alcalinos terrosos e seguidamente as outras famílias. 
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Após a atividade descrita acima, que levou 35 minutos, voltou-se a falar na 

composição do solo e leu-se um texto12- “Pilhas e baterias usadas: perigoso lixo 

tóxico” (Apêndice 2), e após leitura comentou-se sobre o problema de se jogar lixo em 

terrenos, pois o mesmo pode alterar a composição do solo. Convidou-se os alunos a 

pesquisarem, por 25 minutos, no notebook ou celular, sobre o tempo de 

decomposição do lixo. Depois solicitou-se que se produzisse materiais de divulgação 

na escola, como cartazes, utilizando material reaproveitado, tais como o verso branco 

de uma folha escrita, revistas, cola. Nesta ação os alunos visitaram outras salas e 

conversaram com as turmas sobre a importância do descarte responsável do lixo para 

esta atividade os alunos utilizaram 40 minutos. 

 

Aula 7 – Plásticos – Um problema Ambiental 

 

Os objetivos dessa aula foram: conceituar o que são plásticos, identificar a 

matéria prima usada na produção dos plásticos; e debater a importância e 

inconvenientes do uso de plásticos no cotidiano e conhecer sua matéria prima.  

Para essa aula foi proposta uma atividade prática, a montagem de uma 

bandeja de decomposição, para que os alunos observassem diariamente o tempo que 

alguns exemplos levam para se decompor. 

Para a realização dessa atividade prática foi necessário um kit contendo os 

seguintes materiais: 

• 1 pote transparente (potes utilizados para venda de doces) 

• Terra e areia 

• Pequenas plantinhas 

• 1 pulverizador. 

• 50 mL de água.  

 

A bandeja de decomposição consiste em utilizar uma bandeja ou bacia 

plástica e nela adicionar terra, um pouco de areia, algumas plantinhas e sobre esse 

solo arrumado na bandeja, colocar alguns exemplos de lixo orgânico (pequenos 

pedaços de frutas e/ou legumes, papel) e lixo inorgânico (exemplos pequenos de 

                                                           
12 “Pilhas e baterias usadas: perigoso lixo tóxico”. Disponível em Fonte: 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/pilhas-baterias-usadas-perigoso-lixo-toxico.htm. 
 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/pilhas-baterias-usadas-perigoso-lixo-toxico.htm
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plásticos, vidros), pulverizar este pequeno ambiente com um pouco de água e fechá-

lo. Depois de pronto deve ser colocado em algum lugar da sala de forma que os alunos 

possam observar o processo de decomposição.  

Em relação a problemática do lixo descartado no solo, mostrou-se uma 

imagem (Figura 4) das proximidades da Escola de uma cena cotidiana, a quantidade 

de lixo após o fechamento do comércio local. 

 

 

Figura 4: Quantidade de lixo deixada nas calçadas após fechamento do Comércio de São Gonçalo 

 

O grupo foi então levado a refletir de que forma poderiam amenizar a 

problemática dos plásticos no município de São Gonçalo (SG) e quais soluções 

poderiam apresentar para o lixo produzido.  

Apresentou-se aos alunos diversos tipos de plásticos (polímeros sintéticos): 

(garrafas plásticas - PET, tubos e conexões – PVC, isopor® – EPS), para que os 

alunos pudessem analisar sua textura e maleabilidade, e pediu-se para que 

observassem os símbolos de reciclagem localizados nas embalagens.  

Em seguida, na parceria com o professor de Matemática, apresentou-se aos 

alunos uma ideia de reciclagem que utiliza como ingredientes isopor, papel picado e 

cimento, a fim de produzir vasos para plantas. A ação de produzir os vasos abordando 
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as competências e habilidades desenvolvidas no ensino fundamental, em Ciências da 

Natureza e em Matemática, permitiu a interdisciplinaridade através da aplicação de 

conhecimentos de razões, proporções, medidas, introdução à educação orçamentária 

e empreendedorismo, além dos conhecimentos químicos pertinentes. 

A Figura 5 mostra as matérias primas utilizadas na produção dos vasos. Estes 

materiais foram preparados previamente, para facilitar o trabalho. 

 

 

Figura 5: Material a ser reciclado para confecção de vasos 

 

Nesta figura temos isopor triturado em processador de alimentos, para que 

permita um perfeito acabamento, papel de jornal picado e armazenado em água por 

48h, um pote de margarina com cimento e um vaso que será utilizado como molde, 

material separado cuidadosamente para ser usado na aula. 

 

Aula 8 – Confecção dos vasos 

 

Nessa aula, uma vez que já estavam familiarizados com conhecimentos 

químicos pertinentes ao cuidado ambiental, e também com conhecimentos de 

proporções e medidas aprendidos nas aulas de Matemática, os alunos foram levados 

ao laboratório escolar para a produção de vasos, utilizando isopor e demais materiais 

necessários.  

Para a realização dessa atividade prática foi necessário um kit contendo os 

seguintes materiais: 
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• 1 balde de construção com papel picado e molhado por no mínimo 48h. 

• 1 balde construção com isopor triturado em processador de alimentos. 

• Vasos de plantas vazios para servirem de moldes 

• Vaselina para untar os vasos e facilitar que os mesmos soltem quando 

secos, ou óleo de cozinha usado. 

• Um pode grande de margarina, com cimento. 

• Bacia grande para misturar a massa 

• Luvas descartáveis para os alunos usarem 

• Plástico grande comprado em lojas de material de construção para não 

sujar a bancada do laboratório. (Esta receita permite a produção de 25 

vasos de 20 cm) 

 

As Figuras 6 e 7 ilustram os alunos na atividade de preparação dos vasos 

utilizando as matérias primas em quantidades equivalentes, para que se obtenha o 

resultado esperado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 6 e 7: Alunos produzindo vasos com material reciclável 

Para preparar a massa foram adicionados em uma bacia grande o isopor e o 

cimento, misturando bem. Posteriormente, acrescentou-se o jornal picado e molhado 

e misturamos até formar uma massa homogênea. Após a massa pronta, untou-se 

vasos que serviram de molde com óleo de cozinha e espalhamos a massa 
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comprimindo bem nas paredes do vaso, para que não ficassem muito grosas. 

Colocou-se para secar por uma semana. 

 

Aula 9 – A Química das Coisas 

 

Nesta aula os objetivos foram levar os alunos a conhecerem a composição 

básica do solo e, a partir da caracterização do solo e da identificação de alguns 

elementos químicos presentes nessa composição, apresentar a tabela periódica e 

debater a poluição do solo.  

Para esse fim os alunos estudaram os seguintes conteúdos: elementos 

químicos presentes em solo e em vegetais; principais substâncias componentes dos 

solos; propriedades da matéria; tabela periódica e propriedades dos plásticos. 

 A estratégia usada foi, predominantemente, a exposição dialogada dos 

conteúdos, mas também foi solicitado aos alunos que pesquisassem em sites de 

publicação científica nos notebooks da escola sobre o significado dos 4 R’s (Reduzir, 

Reutilizar, Restaurar e Reciclar) e refletissem sobre nossas ações individuais, 

coletivas e de outros atores sociais tais como as industrias, as responsabilidades e 

iniciativa do Estado, agentes econômicos entre outros, através de um diálogo aberto 

com a turma, sentada em círculo. Retornou-se o Tema do Projeto “O Lixo de cada 

Dia” e instigou-se que os alunos se colocassem como cidadãos refletindo sobre as 

formas tratar seus lixos e de quais alternativas cada um de nós poderíamos ter para 

amenizar a produção de lixo em um sistema que estimula o consumo e, 

consequentemente, a produção de lixo.  

A Figura 8 mostra os alunos concentrados na atividade de pesquisa para 

posteriormente sentarem em círculo para diálogos e debates. 
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Figuras 8: Alunos pesquisando sobre 4 R’s 

 

Aula 10 – Desenformando os Vasos  

 

Nessa aula, os alunos novamente foram para o laboratório, agora com o 

objetivo de concluir a produção dos vasos. 

Para a realização dessa atividade prática foi necessário um kit contendo os 

seguintes materiais: 

• Variadas tintas plásticas para pintura dos vasos 

• Luvas descartáveis 

 

Após uma semana em secagem, os alunos desenformaram os vasos e os 

pintaram, utilizando tintas plásticas. Aproveitou-se o momento para orientar os alunos 

sobre algumas tintas que apresentam resina tendo, portanto, como matéria prima, um 

polímero.   

As Figuras 9 e 10 ilustram os alunos desenformando os vasos e utilizando de 

criatividade para pintá-los.  
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Figuras 9 e 10: Alunos trabalhando os vasos 

 

 

Aula 11 – Plantando Sementes 

 

Para estimular o uso consciente dos vasos produzidos através de material 

reciclável, estes foram utilizados para o plantio de hortaliças orgânicas para serem 

colocadas em pequenos espaços. 

Para a realização dessa atividade prática foi necessário um kit contendo os 

seguintes materiais: 

 

 

• Sementes variadas, ou mudas de plantas. 

• Luvas descartáveis 

• Terra adubada para o plantio. 
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Nas Figuras 11 e 12, mostra-se os alunos plantando em seus respectivos 

vasos sementes ou mudas trazidas por eles. Esta atividade também favoreceu a troca 

de plantas, porque alguns alunos poderam adquirir ou trocar novas mudas de 

condimentos ou plantas medicinais para casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 11 e 12: Alunos plantando sementes e/ou mudas. 

 

 

Após esta aula, preparou-se os vasos para a Culminância do projeto na 

semana seguinte. 

Na Culminância organizou-se a escola de forma que outras turmas 

pudessem conhecer o trabalho realizado através exposição dos vasos e 

explicação dos alunos sobre o trabalho e a forma fazê-los. A atividade teve duração 

de 2(duas) horas com visitação de diferentes turmas.  

 

Na Tabela 2 podemos observar o quadro resumo das Estratégias e tempo 

médio gasto para as ações envolvidas. 
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Tabela 2 – Resumo das estratégias e tempo médio gasto. 

AULA ATIVIDADE DURAÇÃO 

 
1 – Avalição Diagnóstica  

- Tempestade de palavras: Para mim, 
um problema no meu Município é? 

30 min 

- Debate dos problemas mais citados 30 min 

 
2 – Escolha do tema gerador 

- Dinâmica “Barbantes de ideias” 40 min 

- Debates e escolhas do tema diante 
das palavras ditas no tema gerador 

20 min 

 
 
 
3 – Ar Atmosférico  

-  Exposição dialogada 25 min 

- Atividade prática 1 
O ar é matéria 

15 min 

- Atividade prática 2 
O ar pode ser comprimido 

15 min 

- Atividade 3 
O ar tem massa 

15 min 

 
 
 
4 – Poluição Atmosférica 

- Dialogo – Efeito estufa 25 min 

- Conceito Combustão 20 min 

- Texto para Debate 
“O cobertor que aquece o mundo” 

15 min 

- Conceito – pH: ácido e bases 20 min 

 
5 – O lixo pode contribuir 
para a poluição do ar 

- Revisão dos conceitos ácidos, base, 
escala e pH 

20 min 

- Prática 4 – Identificação de ácidos e 
bases utilizando indicador natural de 
repolho roxo 

35 min 

 
 
 
 
 
 
 
6 – O lixo pode interferir na 
composição do solo 

- Explanação sobre como podemos 
alterar a composição do solo  
 Ex1.: cores da Hortência – 
demonstração 
 através de fotos 
Ex2. :Composição da água mineral – 
demonstração diferentes rótulos e 
localização dos elementos da 
composição desta tabela 

25 min 

- Leitura do texto “Pilhas e baterias 
usadas...” 
- Pesquisa:  Tempo de decomposição 
do lixo 
 

20 min 

-  Produção de cartazes com material 
reaproveitado e visita a outras salas, 
falando sobre a importância do 
descarte correto do lixo e da forma de 
evitar a produção do mesmo 

40 min 

 
 
 
 
7 – Plásticos – Um problema 
ambiental  

- Plástico X Meio ambiente = falar sobre 
o problema dos plásticos para o meio 
ambiente 

15 min 

- Montagem da bandeja de 
decomposição 

30 min 

- Apresentação a turma dos tipos de 
plásticos ressaltando a simbologia da 
reciclagem 
- Os alunos podem separar as 
embalagens de acordo com a 
simbologia de reciclagem 

30 min 

 
 
 

Preparação prévia da sala/laboratório 
(colocação de plásticos pretos sobre as 
mesas) 

15 min 
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8 – Confecção dos vasos Separação dos kits  

- Produção de vasos 
(Preparação da massa + colocação nos 
moldes) 
 

40 min 

 
 
 
 
9 – Química das coisas  

- Pesquisa em sites sobre 4RS 
- Exposição dialogada do significado e 
importância dos 4RS (Reduzir, 
reutilizar, restaurar e reciclar 

35 min 

- Círculo de conversa 
Como tratamos nosso lixo e de que 
forma podemos amenizar a produção 
de lixo 
- Exposição de experiências dos alunos 

30 min 

 
10 – Desenformando os 
vasos 

Em sala ou laboratório: 
- Após uma semana os vasos devem 
ser desinformados e pintados com uma 
tinta plástica  

80 min 

 
 
11- Plantando Sementes 

- Utilização do kit para o plantio de 
sementes e/ou mudas.  
 
- Diálogos durante a atividade sobre a 
importância do consumo de vegetais 
sem agrotóxicos 

 
60 min 

Tabela 2 – Resumo das estratégias e tempo médio gasto. (Continuação) 

 

 

 

4 RESULTADOS DO PROJETO 

 

 

Os resultados deste projeto foram construídos a partir de uma análise de 

registros com ênfase na metodologia de análise textual discursiva de Roque Moraes 

e Maria do Carmo Galiazzi (2006) e, segundo autores, com ênfase na autoria  de um 

sujeito com voz própria  (observação participante) ao mesmo tempo que outros 

sujeitos também apresentam voz (registro escritos dos alunos). 

 

 

 

4.1 OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 

A Educação de Jovens e Adultos é caracterizada pelo grande número de 

alunos evadidos no decorrer do curso. No início do projeto observou-se que ainda 
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contava com número de faltas de aproximadamente 39% (9 alunos em média, de uma 

turma de 23). Estes alunos faltosos eram da faixa etária de 15 a 20 anos. Os alunos 

que mais faltavam alegavam que iam para a escola porque precisavam concluir o 

Ensino Fundamental por causa do trabalho, ou eram obrigados pelos pais, ou ainda, 

obrigados pela justiça, por estarem em liberdade assistida. A frequência da turma às 

aulas, no início do projeto, apontava desinteresse e possíveis desistências no decorrer 

do curso.  

 

Quanto à participação em aula, após o início do projeto, pode-se observar que 

a presença dos alunos foi aumentando e que os mesmos iam por que gostavam de 

estar nas aulas. Esse aumento de interesse se confirmou em relatos que li nos diários 

de bordo.  

 

Na Tabela 3 podemos observar a gradativa participação e presença dos 

alunos em sala. 

 

Tabela 3 – Percentual de presença de alunos baseado no diário de classe da turma F5. 

 Aulas 
Percentual de alunos 

presentes 

Antes do início do projeto 

1 52% 

2 60% 

3 57% 

Durante a execução do projeto 

4 70% 

5 61% 

6 61% 

7 83% 

8 100% 

9 91%% 

10 100% 

11 100% 

12 96% 

13 100% 

14 96% 

15 100% 
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Pode-se comprovar com registros de alunos e suas falas que o percentual de 

frequência ia aumentando devido às estratégias de trabalho em grupo, conforme 

preconizado por Vygotsky, pois a interação dos grupos, a troca de saberes em pares 

e a valorização do cotidiano do aluno são fatores proporcionadores do 

desenvolvimento mental e impulsionadores do processo cognitivo de novas 

aprendizagens. Segundo Gehlen et al (2008) podemos destacar essas relações 

interligadas com a educação do indivíduo. 

Ao defender a tese de que o ensino proporciona o desenvolvimento da mente 
e a constitui em novas dimensões, Vigotski (2001) defende que as funções 
psicológicas superiores emergem quando os sujeitos participam de 
processos sociais, como são os processos escolares no desenvolvimento do 
pensamento conceitual. Os processos sociais ocorrem, inicialmente, entre as 
pessoas ou em âmbito intermental, e, posteriormente, no plano pessoal ou 
intramental (GEHLEN et al; 2008, p. 203).  

 
 

Essa interação entre indivíduos, além de favorecer o processo de ensino- 

aprendizagem também contribuiu para troca de saberes e realidades de vida, 

valorizando o aluno da EJA como um todo. Isso se refletiu não só na frequência, como 

também no maior comprometimento e notas dos alunos, em processos de avaliação 

somativa. Esses resultados demostraram que o desenvolvimento do currículo 

baseado em tema de interesse, orientado para a busca de soluções para problemas 

reais vai ao encontro do que diz Paulo Freire: 

Freire propôs uma educação que estimulasse a colaboração, a decisão, a 
participação, a responsabilidade social e política e, acima de tudo, a 
constituição de um sujeito autônomo. Falava em educação como um ato de 
transformação, da necessidade tanto do aluno conhecer os problemas sociais 
que o afligiam quanto de se estimular o povo a engajar-se na vida pública 
(GEHLEN et al; 2008, p. 206).  
 
 

O tema gerador oriundo de uma dinâmica social de problema ambiental vivido 

pelos alunos e construído por eles através da mediação do professor fez de fato que 

o aluno se sentisse parte do processo e não um mero observador. Contribuiu para que 

o conteúdo fosse construído à luz de uma educação dialógica e não bancária, em que 

os conteúdos seriam “jogados” para o aluno. O aluno, se sentindo sujeito de seu 

processo de aprendizagem, foi beneficiado por uma educação como uma forma de 

transformação e desenvolvimento do sujeito autônomo. A Autonomia foi observada no 

decorrer do projeto na construção diária dos diários de bordo.  
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No início do projeto os alunos precisavam ser lembrados a todo instante deste 

exercício de escrita, que para o aluno da EJA, com todas suas dificuldades de 

conteúdos escolares defasados e escrita, apresentam grande resistência e dificuldade 

em sua redação com muitos erros ortográficos, por exemplo. A todo instante 

perguntavam como deveriam escrever determinadas palavras. Instigados a sempre 

buscarem a forma correta de escrever, os alunos apresentavam no final dos projetos 

registros em seus diários com textos discursivos mais elaborados e com grafia mais 

próxima da norma culta.  

Os registros feitos por mim no decorrer do projeto me favoreceram no 

repensar da minha prática pedagógica em relação às questões em que os alunos 

corresponderam como esperava em determinadas atividades, tais como pesquisas 

para casa e alguns exercícios de debate em sala. Em muitos casos, ao ler meus 

registros notei que para o aluno trabalhador, além de não haver uma rotina de estudo 

escolar, o mesmo dificilmente retornava com qualquer atividade mandada para casa. 

Portanto, a sala de aula é muitas vezes um espaço único de aprendizagem escolar e 

para tanto deveria ser ao máximo aproveitada.  

Esses alunos também apresentam uma baixa autoestima, o que dificulta suas 

colocações, pois acreditam que eles pouco teriam a contribuir, o que no início tornava 

os debates menos participativos. O exercício de incentivo e motivação para que se 

colocassem respeitando suas falas e ressaltando os saberes que eles traziam e suas 

contribuições, favoreceu muito na comunicação de alguns alunos que começaram a 

participar mais e a se colocarem, favorecendo a construção do sujeito cidadão. 

 

 

4.2 ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA DOS REGISTROS ESCRITOS 

 

No princípio da pesquisa, quando se pensou em como observar e analisar se 

objetivos propostos para este estudo seriam alcançados, escolheu-se fazer com que 

os alunos usassem um diário de bordo e durante todo o processo incentivou-se a 

escreverem seus registros - no início de forma mais tímida, mas posteriormente esta 

ação tornou-se um hábito entre eles. Estes documentos de registros dos sujeitos 

participantes da pesquisa me proporcionaram atribuir muitas interpretações para 

minhas análises, demonstrando a riqueza de material produzido durante o processo 

em que pesquisa foi realizada, como cita Moraes e Galiazzi (2006). 
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A análise textual discursiva é uma abordagem de análise de dados que 
transita entre duas formas consagradas de análise na pesquisa qualitativa 
que são a análise de conteúdo e a análise de discurso. Existem inúmeras 
abordagens entre estes dois polos, que se apoiam de um lado na 
interpretação do significado atribuído pelo autor e de outro nas condições de 
produção de um determinado texto (MORAES; GALIAZZI, 2006, p 118). 

 
 

Durante o processo de produção destes relatos, o caminhar pelos resultados 

gerou muitas vezes insegurança, e preocupação de que os alunos não reconstruíssem 

com as situações necessárias à investigação e, portanto, não oferecessem dados 

para que se pudesse analisar com qualidade o trabalho realizado. Neste sentimento, 

ocorreu identificação com os autores de embasamento desta pesquisa, que expõem 

a metodologia da análise textual discursiva.  

Ao término da parte prática do projeto, tinha-se muitos registros para analisar 

com uma grande angústia em busca de uma análise qualitativa consistente, diante da 

leitura e releitura de depoimentos vivos do trabalho.  

Embora trabalhosas, as análise seguiram fluentemente e viu-se uma imerção 

diante de relatos e depoimentos que, de acordo com Moraes e Galiazzi (2006), eram 

caminhos para o ponto de chegada. 

Os mestres ao avaliarem o processo após terem percorrido todo o caminho 
da análise e da escrita enfatizam que, mesmo entendendo que iniciar o 
processo é difícil, cada etapa tem suas dificuldades, e que é preciso ir 
avançando passo a passo. As coisas nem sempre correm de forma fluente. 
Entretanto, “mesmo sendo um processo trabalhoso, o fim justifica e 
compensa os meios”. Alcançar um fim, no entanto, não significa saber qual 
seria o ponto de chegada. E o ponto de partida se torna claro na medida em 
que se chega no ponto de chegada 

........... 

A utilização da análise textual discursiva tem mostrado tratar-se de uma 
ferramenta aberta, exigindo dos usuários aprender a conviver com uma 
abordagem que exige constantemente a (re)construção de caminhos 
(MORAES; GALIAZZI, 2006, p 120). 

 

Uma característica da metodologia escolhida para análise dos registros 

escritos é, segundo os autores usados como referência, o envolvimento que a análise 

textual discursiva permite ao proporcionar a ruptura com o paradigma dominante de 

ciência, fundamentado em suposta verdade, objetividade e neutralidade, permitindo 

ao pesquisador a liberdade de mergulhar em seu objeto de pesquisa, assumindo-se 
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como sujeito e assumindo suas próprias interpretações e, assim, fazer suas próprias 

escolhas e caminhos em busca de seus resultados. 

Esses espaços inseguros de criação constituem ao mesmo tempo 
possibilidade de o pesquisador movimentar-se com liberdade. Os mestrandos 
no uso desta metodologia, mesmo se percebendo inseridos na academia com 
suas regras e exigências consideram-se livres para fazerem suas próprias 
escolhas, processo que carrega certo grau de insegurança. Por isso, os 
movimentos de pesquisa com base na análise textual discursiva exigem uma 
intensa impregnação nos fenômenos investigados. Mais do que superar a 
incerteza e a insegurança é preciso aprender a com ela conviver, percebendo 
os progressos e êxitos e a partir disso adquirir confiança nos produtos 
atingidos (MORAES; GALIAZZI, 2006, p 121). 

 

Neste sentido, o redirecionamento enquanto o trabalho é tecido torna-se uma 

prática nesta metodologia, por se tratar em relatos vivos de experiências reais 

descritas pelos sujeitos da pesquisa que permitem ao pesquisador refazer caminhos 

e construir ciência.  

Assim, o pesquisador não parte com um caminho traçado e precisa ir 
redirecionando o processo enquanto avança por ele. Procura explorar as 
paisagens por onde passa, refazendo seus caminhos. Isso constitui uma 
reconstrução dos entendimentos de ciência e de pesquisar, reconstruções 
em que se evidencia um movimento em direção a novos paradigmas, com 
ênfase na autoria de um sujeito que assume sua própria voz ao mesmo tempo 
em que dá voz a outros sujeitos (MORAES; GALIAZZI, 2006, p 123). 

 

 

Esta análise foi de fundamental importância para a avaliação dos resultados 

do projeto desenvolvido nesta pesquisa com foco do alcance dos objetivos propostos. 

Para tanto foram usados 21 cadernos de campo confeccionados pelos alunos. A 

entrega deste valioso material não foi obrigatória, mas foi destacado entre os alunos 

a importância deste retorno para as avaliações do trabalho como um todo, pois através 

destes seria descrita a manifestação dos alunos, sujeitos participativos da pesquisa, 

para assim investigar os resultados e relações cognitivas, participativas e de 

aprendizagem que se teceu ao longo do projeto.  O diário de bordo consiste em uma 

análise crítica do escritor do ponto de vista de realidade vivida, que neste caso se 

resume à própria pesquisa.  

 

    

         

 

4.2.1 ANÁLISE ATRAVÉS DO OLHAR DO ALUNO SUJEITO DA PESQUISA 
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Para estruturação dessa análise, separei os relatos e minhas conclusões aula 

por aula, de forma que, segundo Moraes e Galiazzi (2006), pudesse compreender a 

intensidade das análises através das citações e manifestações dos participantes da 

pesquisa, neste caso, meus alunos.   

Para a apresentação desses resultados, os transcritos dos alunos sujeitos da 

pesquisa tiveram correções da escrita após apresentação da descrição real, para 

facilitar a melhor compreensão dos relatos.  Esses sujeitos, por questões éticas, serão 

identificados por duas letras iniciais de seus nomes. 

 

 

Aula 1- Avaliação Diagnóstica 

Poucas foram as observações colocadas pelos alunos no diário de bordo em 

relação ao início do projeto. O exercício da escrita ainda está distante da realidade 

das aulas. Apenas dois alunos citaram este dia e em suas falas ficou claro que pouco 

ainda compreenderam a importância desta ação. 

 

 

“Hoje falamos do lixo do Rodo*13 na aula de Ciências” (R.S.) 

 

 

“Como a gente tem falado muito sobre a falta de lixeiro em São Gonçalo a 

professora realizará projeto e relatei isto neste caderno” (A.G.) 

Não observei relatos fora do ambiente de sala de aula. 

 

Aula 2 – Escolha do Tema Gerador 

                                                           
13 Rodo = Vocabulário utilizado em São Gonçalo para designar o centro da cidade. O nome é oriundo de tempos 
antigos onde na localidade havia ponto de retorno de bondes. 
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Neste segundo dia em que o projeto está praticamente nascendo, os alunos 

construíram o tema gerador. Ainda observei pouco o exercício da escrita na turma. Os 

relatos no diário de bordo ainda são simples e poucos, como podemos observar nas 

citações abaixo: 

 

 

“Como tenho que escrever no caderno sobre o que fiz hoje, eu ajudei na 

escolha do nome do projeto” (M.R.) 

 

 

“Hoje a gente sentou para escolher o nome do projeto, mas nem todos os 
alunos participaram. Tem uns meninos que atrapalham muito com 
brincadeiras e conversas.”(R.S.) 

 

Notei que conjuntamente com minhas observações, alguns alunos relataram 

que nem todos da turma ainda estavam inseridos no que é o projeto de fato. Nem 

todos ainda foram abraçados pela metodologia e ainda não se engajaram. O aluno R. 

S. sempre questionava durante as aulas porque não colocava para fora de sala dois 

meninos que não participam das atividades e conversam o tempo todo. Chamei os 

alunos para um conversa no final da aula e dei a responsabilidade de me ajudarem 

na próxima aula com os experimentos. 

 

 

 

 

Aula 3 – Ar Atmosférico 
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Nesta aula pude observar relatos dos alunos em relação a inserção de 

conteúdos nas aulas práticas e estas associações com o cotidiano deles. O que me 

chamou a atenção foi como a turma já estava fazendo relatos de suas experiências 

de forma mais cotidiana e natural através do maior número de relatos e de seus 

conteúdos. 

 

 

 

 

“Senti-me importante. Ajudei professora em muitas coisas nas aulas como na 

realização de experiências. Elas são legais e deveriam ser realizadas com 

mais frequência.” (T.A.)  

 

 

 

“Aprender ciências com experimentos é legal. A gente pensa em coisas que 
não pensaria só no caderno. Eu hoje pensei o quando os átomos são 
pequenos, pois juntos formam molécula e é no ar e a gente comprova que 
estas moléculas existem e não vê de tão pequenas”. (G.D.) 

 



68 
 

 

 

“Hoje a aula foi muito legal com as experiências e a conversa de efeito estufa. 
Nunca tinha parado para pensar que eu também podia fazer Efeito Estufa. 
Para mim só às indústrias eram responsáveis, mas queimando meu lixo, 
também sou responsável, pois faço fumaça que polui. Eu queimava meu lixo 
de folhas do quintal.” (R.S.) 

 

Nestes relatos como tantos outros que li pude constatar a motivação dos 

alunos em estar nas aulas e gostarem de estar aprendendo e buscando 

conhecimento, mas mais que buscar conhecimento, na fala de R.S. podemos destacar 

mudanças de comportamentos diante das situações relatadas em sala de sobre 

responsabilidade social e ambiental. 

 

Aula 4 – Poluição Atmosférica 

 

Nesta aula encontrei nos relatos muitos depoimentos sobre conteúdos 

estudados e o entendimento dos alunos em relação a aplicação deles no cotidiano. 

Um grupo considerável de alunos relatou sobre o pensar a Química não somente 

como algo que poluía ou fazia bombas e armas, mas como algo que estava voltada 

para melhoria de vida das pessoas. Estas colocações me deixaram muito feliz porque 

entre estas, tive as citações abaixo que comprova que à medida que o projeto era 

desenvolvido, o pensamento crítico e reflexivo dos alunos também estava ficando 

latente.  
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“É interessante pensar como um gás presente em tantas coisas 

pode vir da poluição. O gado também pode contribuir com gases que 

aumentam a temperatura do planeta.” (R.S.) 

 

 

“Vindo pra escola hoje vi que fazemos tudo errado. Jogamos lixo na calçada 
no dia que o lixeiro não passa e ele fica todo espalhado e pode parar no mar. 
Se o lixeiro não passa a gente queima o lixo e a qualidade do ar fica ruim. 
Será que a gente vive sem destruir nosso planeta? Não sei se é possível. 
(C.S.)  

Outra observação que posso destacar com estas colocações é que o diário 

de bordo agora estava além dos muros da escola, pois o relato de C.S. nos remete a 

uma observação do cotidiano que a envolvia e a importância que a mesma deu de 

citar esta experiência. 
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Aula 5 – O Lixo pode contribuir para a poluição do Ar 

 

“Que aula maneira! Pena que são em poucos dias na semana. Tinha que ter 

um tempo maior, pois estamos aprendendo muito da vida”. (R.S.) 

 

O registro de R.S da aula 5, se refere a uma aula em que os alunos 

trabalharam com indicador natural. A participação nesta aula foi algo muito intenso e 

com grande entusiasmo. Com ela confirmei que sempre que avisava sobre a aula com 

práticas, não havia alunos faltosos em sala. Além da presença dos sujeitos 

participantes da pesquisa, a participação de todos era algo motivador para qualquer 

professor.  

 

 Com as aulas práticas foi possível, através da Química, estimular o pilar para 

a educação do século XXI de Delors et al (1996) do aprender a ser, pois aqui era 

notória a importância de se respeitar o outro e cooperar para que todos encontrassem 

resultados. Nestas aulas não ocorria nenhuma reclamação sequer entre colegas 

sobre conversas paralelas e outras brincadeiras em sala fora de hora. 

 

Dentre inúmeras colocações sobre as aulas, as citações a seguir, muito 

chamaram minha atenção, pois se trata de pessoas que estavam afastadas da escola 

por alguns anos e como qualquer aluno de EJA apresentavam baixa autoestima em 

relação ao pensamento de se sentir incapaz de aprender e, no entanto, estavam de 

volta aos bancos escolares felizes e se sentindo capazes. 
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“Ver as coisas mudando é Química. É bom estudar Química. A gente olha as 
coisas diferente. Pensa que tudo tem algo por trás e que pode mudar, pode 
virar outras coisas…” (G.D.) 

 

 

 

“A gente está ficando inteligente, pois já estamos escrevendo respostas para 
os problemas colocados em sala como desafios…. adoro estas aulas. Não 
vemos o tempo passar e passa muito rápido. Dá pena...” (R.S.) 

 

 

 

“Hoje aprendemos sobre ácidos e uma coisa que mede [se referindo à escala 
de pH] que é usado no xampu e sabonetes. O homem descobre através da 
ciências coisas muito legais para vivermos bem e não entendo porque faz 
uso deste conhecimento para coisas ruins...” (T.A.) 

 

Aula 6 - O Lixo pode interferir na Composição do Solo 

 

Nesta aula pude comprovar que a turma em sua maioria já consegue 

pesquisar buscando fontes mais acadêmicas. Além disso, também é possível notar 

através de relatos que a Ciência das pesquisas nos sites está mais perto do cotidiano 

deles através dos exemplos que colocaram. Seus registros agora também apresentam 
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maior compreensão na grafia, resultado da busca deles próprios na mídia de como se 

escrevia as palavras em que apresentavam dúvidas. 

 

 

“Minha avó tinha hortênsia na casa dela na roça e saber que o solo ácido 

dava a cor destas plantas é legal demais.” (G.T.) 

 

O aluno A.M. citou que na mesa dele estavam sentados ele e mais três 

colegas e um deles perguntou se para um solo ácido tinha jeito, já que nem todas as 

plantas gostavam deste solo. Ele citou que estava lendo exatamente sobre isso na 

hora e falou com o colega. Esta colocação demonstrou para minha pesquisa que os 

alunos estavam realmente adquirindo autonomia de buscar respostas para suas 

indagações. 

 

“Tinha medo de estudar a tal tabela periódica, mas não é difícil e até 
interessante. Tudo que está na tabela também está presente na vida. Nunca 
gostei de estudar, mas sabe que agora até estou gostando. A gente fica 
querendo saber mais coisas e cada aula é surpresa.” (A.M.) 

 

                   O relato sobre a Tabela Periódica gerou-me surpresa, pois quem escreveu 
pouco participava das aulas se colocando, mas no seu interior o que estava ali fazia 
significado a tal ponto dela estar motivada a aprender e querer conhecer mais. 
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“Perto da minha casa tem um terreno cheio de lixo. Como esse lixo vai acabar 
se nem tudo acaba rápido? Queria que todos da rua vissem as coisas 
diferentes como estou vendo agora e não agissem mais assim.” (R.G.) 

 

Esta colocação de R.G demostra como o conhecimento transforma a vida das 

pessoas e suas ações. Dentre outras colocações, a estudante cita as coisas diferentes 

que vê agora como não só a importância de não lavar calçadas e quintais jogando 

água fora e jogar sacos de lixo no valão, mas principalmente o quanto é importante 

estudar ciências para ver o mundo de forma mais humana. 

 

 

Aula 7 – Plásticos – Um problema Ambiental 

 

“A cada aula um aprendizado novo faz a gente se sentir estudantes de 
verdade. Pensar a cada aula nas coisas que a gente achava que já sabia e 
aprender mais coisas como entender o significado dos símbolos dos plásticos 
para reciclagem que eu nunca tinha reparado é também pensar em que cada 
coisa pode se transformar para poluir menos. A gente fica mais humano mais 
pensativo e tem vontade de conhecer mais para acertar”. (R.S.) 
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“Estou até lendo mais sobre o que temos falado na sala sobre os plásticos 
em que nem todos podem ir ao calor e frio sem nos fazer mal” [a referência 
nesta citação é sobre os plásticos isentos de Bisfenol A – BPA, que foram 
comentados em sala de aula]. (M.R.) 

Esta colocação é mais um registro que o conhecimento científico está mais 

perto dos alunos, possibilitando descobertas e informações para a qualidade de vida.              

 

“…. aqui em São Gonçalo o poder público esqueceu da população e não 
cuida do seu lixo como deveria. Não tem coleta seletiva e não adianta separar 
porque na coleta se junta tudo e nosso trabalho é em vão…. Mas queria que 
tudo fosse diferente, queria saber de que forma podemos mudar e cobrar 
isso…. Na aula falei sobre isso e a professora disse sobre o poder do voto e 
conversamos sobre como podemos cobrar dos representantes. Para isso 
temos que ser mais atuantes na nossa sociedade…” (G.D.) 

 

Mais uma evidência do aprender a ser, um dos pilares da educação para o 

século XXI (DELORS et al, 1996) Nesta colocação, o conhecimento colabora na 

formação do cidadão como um todo. 

 

 

Aula 8 – Confecção de Vasos 

 

Nesta aula os alunos produziram os vasos que tantos ouviram falar nas aulas 

de Matemática e Ciências. Foi uma aula de grande participação e motivação. 
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“Hoje a aula foi muito legal os vasos que fizemos são fáceis e não sei se vai 

ficar bom”. (C.S.) 

 

 

 

“Aprender coisas na escola fez sentido hoje … Vi que os estudos são 
importantes para que as pessoas fiquem mais inteligentes para encontrar 
soluções para o dia a dia respeitando o planeta Terra”. (G.T.) 

 

 

 

“Experiência que nunca vou esquecer, pois usei coisas que jamais imaginei 
e fiz um vaso com minhas mãos. O que aprendi em Matemática e Ciências 
foi importante para encontrássemos o resultado esperado…”  (R.S.) 

 

Nestes relatos vemos que os alunos ainda acreditavam que Ciências eram 

para cientistas e que este conhecimento era para ser usado em laboratórios. Este 

pensamento reforçava a ideia do conteúdo da escola como algo meramente para 

decorar, a chamada educação bancária de Paulo Freire. Acredito que os alunos nunca 
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tinham pensado que o conhecimento dos livros também era científico e servia para 

que nós déssemos significados a muitos fenômenos ao nosso redor tornando a 

aprendizagem significativa. 

 

O objetivo dessa oficina foi importante para que os alunos entendessem a 

importância do conhecimento teórico (científico) agregado a possibilidade de saber 

fazer objetos de valor econômico que contribuem para ações de consciência 

ambiental fundamentais no exercício da cidadania. 

Com a confecção de vasos os alunos puderam ver na prática ações importantes para 

o aproveitamento de materiais de difícil reciclagem e assim contribuir para um menor 

impacto ambiental causado pela poluição causada pelo lixo. E puderam também, 

através da Educação Matemática, ver um produto real, empreendedor e de fácil 

comercialização, bastante adequado ao nosso público, que por ser de Jovens e 

Adultos, nos permite desenvolver temas transversais voltados para o Meio Ambiente, 

trabalho e consumo. 

 

 

Aula 9 – A Química das Coisas 

 

 

“Depois de algumas aulas me acostumei a escrever aqui e penso que isso 
ajuda a lembrar das aulas e do que aprendemos…”  (A.C.) 

 

 

“Já ouvi sobre reciclagem mas, pensar nisso em outras coisas diferentes que 
levem o respeito ao meio ambiente é um desafio para todos nós…..” (G.T.) 
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“Quando a professora pediu para pensarmos de que forma eu respeito a 
natureza, evitando o acúmulo de lixo, não sabia como, mas acho que a atitude 
que hoje tenho de evitar é um monte de sacolas em tudo o que compro. Evito 
mais lixo porque boto tudo em uma sacola grande.. acho que isso é uma 
forma de respeitar a natureza…” (T.D.) 

            Nestes relatos vemos o hábito adquirido na escrita do diário de bordo e sobre 
os conhecimentos estudados ajudando a refletir sobre hábitos e atitudes sustentáveis. 

 

Aula 10 – Desenformando os Vasos 

 

Os relatos colocados pelos alunos nesta aula foram em grande parte sobre a 

motivação de verem que seus vasos eram funcionais. Muitos colocaram citações 

sobre a importância da reciclagem e de como o lixo poderia virar algo proveitoso e útil. 

“Muito legal tirar o vaso pronto ... ele ficou realmente resistente....” (J.L.) 

 

 

“...pintar aquele vaso me fez bem... já falei sobre isto com todos da minha 
casa e vou ensinar a todos para fazermos e quem sabe ganhar um 
dinheirinho...” (A.S.) 

Aula 11 – Plantando Sementes 
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“Sempre tive quintal em casa e nunca pensei a respeito das minhas frutas 
serem orgânicas e fazerem mais bem do que as que comprava no mercado” 
(R.S.) 

Nesta aula vimos o verdadeiro sentido da EJA, com a troca de saberes. Por 

ser um ensino de Jovens e Adultos impregnados de experiências de vida, nos diários 

de bordo havia vários relatos de conhecimentos que os alunos aprenderam de suas 

famílias, tais como uso de chás, poda de plantas, enxertos, temperos diversos, etc. 

Muitos alunos trocaram sementes ou mudas trocando entre si não só plantas, mas 

também relações interpessoais, conhecimento e valorização de saberes adquiridos 

na vida. 

 

 

 

A Culminância do Projeto e Relatos Posteriores 

 

O projeto teve como culminância uma feira escolar onde foram apresentados 

os trabalhos e explicada a sua importância para o meio ambiente. Também foram 

oferecidas orientações sobre as diversas finalidades para o uso do vaso produzido, 

tais como plantio para consumo próprio de hortaliças, ervas para chá, condimentos e 

flores e até venda. 

 

A Figura 13 ilustra a exposição dos trabalhos realizados pelos alunos durante 

o projeto e suas explicações de como fazer os vasos, a importância do cultivo de 

hortaliças e condimentos sem agrotóxicos em pequenos espaços e ações de 

empreendedorismo para conquistar uma renda extra com a confecção e venda dos 

vasos. 
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Figura 13: Exposição de mudas e vasos produzidos. 

 

 Neste dia, a organização das visitações foi feita junto com a comunidade 

escolar para que outras turmas pudessem conhecer o trabalho que foi realizado e a 

turma se organizou em grupos para apresentar os vasos, explicar como eles foram 

produzidos e as diversas finalidades que eles podem ter (utilização própria, venda, 

etc.). Também a apresentarem as mudas e sua importância para mudanças de hábitos 

na alimentação, evitando alimentos industrializados e criando a cultura de cultivo de 

pequenas plantas mesmo em ambientes pequenos.  

 
“Foi uma experiência incrível. Não vou esquecer tudo que aprendi...” (C.S.) 

 

 

“Aprendemos mais do que está nos livros, aprendemos coisas para vida...” 
(R.G.) 
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Os relatos acima descrevem o quanto o trabalho foi significativo para os 

alunos e como a abordagem do conhecimento cientifico foi feita de forma a contemplar 

a realidade do aluno, de modo que o mesmo sentiu prazer em estudar, sentiu-se 

estimulado, inclusive, a continuar seus estudos. 

“Tudo que parecia tão difícil nos livros ganhou sentido no projeto.... quero 
fazer diferença por ter conhecimento...” (M.D.) 

 

O conhecimento científico apresenta linguagem própria e que muitas vezes 

deve ser reescrito, de forma a alcançar a população. A busca constante por uma 

linguagem que propiciasse o aprender a conhecer foi primordial para favorecer o 

prazer em querer adquirir outros saberes de forma autônoma, ou seja, favorecendo 

que o aluno desenvolvesse o hábito da pesquisa, da busca por respostas e por novos 

saberes. 

 

O projeto também favoreceu, segundo estas e outras falas, os pilares do 

aprender a ser e a conviver, de Delors et al. (1996), saberes hoje tão importantes em 

nossa sociedade contemporânea de forma a possibilitar o trabalho com o outro e a 

permitir que a criatividade seja desenvolvida como forma de desenvolvimento pessoal 

e cognitivo. 

 

 

“Aprendi coisas na escola agora que nunca consegui aprender antes porque 
aprendi fazendo no laboratório... faz mais sentindo quando a experiência do 
laboratório está junto com o que aprendemos na sala.” (A.S) 

           

            Nesta citação do aluno se faz claro o pilar da educação segundo Jacques 

Delors do saber fazer que neste projeto não foi apenas da aula prática, mas também 

na produção do próprio vaso. 
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           Os relatos descritos apontam como o trabalho foi bem aceito e desenvolvido 

com prazer pelos alunos, pois contam como se sentiram bem realizando as atividades 

e da vontade de querer aprender mais. Os depoimentos expressam a riqueza de um 

projeto construído com várias mãos e apontam que o mesmo levou conhecimento 

cientifico de forma a desenvolver não só o aspecto cognitivo, mas também no âmbito 

de saber fazer, ser e conviver. 

            A seguir, será apresentada uma breve descrição do produto educacional que 

teve por base os conhecimentos educacionais construídos a partir dessa pesquisa de 

mestrado. 
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5. O PRODUTO  

 

ENSINO DE QUÍMICA, CULTURA DO FAZER E SUTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

“Ensino de Química, cultura do fazer e sustentabilidade ambiental” consiste 

em um opúsculo didático que possui como objetivo subsidiar a prática docente através 

do compartilhamento de uma experiência docente que permitiu uma ação reflexiva em 

relação a questões ambientais e que introduziu estudantes da educação de Jovens e 

Adultos na “cultura do fazer” – ou DIY, do inglês “Do it yourself” – através de um projeto 

de ensino que culminou com a produção de vasos ornamentais de boa qualidade e 

leveza pelo aproveitamento de Isopor® descartado no lixo. 

Este manual é um recurso pedagógico para as aulas que envolvam como 

tema a Química Ambiental, está alicerçado nos quatro pilares para a educação do 

século XXI, segundo Delors et al. (1996) e poderá ser usado por docentes de Química 

e outras disciplinas afins ou que com ela possam contribuir, tais como Física, Biologia, 

Matemática e por estudantes de licenciatura em Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias que queiram utilizar tal prática para enriquecer ou promover uma 

aprendizagem significativa. 

“Ensino de Química, cultura do fazer e sustentabilidade ambiental” apresenta 

linguagem didática e possibilita uma aprendizagem significativa para conteúdos 

científicos estudados em aula de forma que apresenta caminhos para a aprendizagem 

do aprender a conhecer – através do conhecimento adquirido o aluno adquire 

instrumentos para a compreensão dos fenômenos da prática, do aprender a fazer - 

pois os alunos constroem seus vasos de forma a agirem de forma cidadã no meio em 

que vivem, do aprender a viver juntos – na construção dos vasos temos um trabalho 

também coletivo através da cooperação da construção da massa para o preparo dos 

vasos e do auxílio para os colegas com dificuldades e do aprender a ser – conceito 

este que integra todos os anteriores através da construção coletiva na atividade 

prática através da interação com as diversidades presentes na EJA. 

O produto é divido em capítulos que auxiliam na compreensão da obra como 

um todo, de forma que na apresentação temos um breve apontamento da obra e, 

posteriormente, temos os capítulos: Alguns fundamentos para uma educação em 

Química que faça sentido aos estudantes e que contribua para a formação de 
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cidadãos conscientes, participativos e autônomos, que descreve a importância do 

estudo da Química para a formação cognitiva e para o aprendizado da leitura de 

mundo dos sujeitos alunos; Uma experiência de desenvolvimento de projeto com 

temática ambiental para o ensino de Química sob a perspectiva freireana, que 

disponibiliza o plano didático do projeto de ensino desenvolvido; Apontamentos sobre 

o lixo urbano e sobre a “cultura do fazer”: para trazer esclarecimentos, estimular 

interesses e fomentar o debate sobre sustentabilidade ambiental e social, tratando da 

temática atual do grande problema do lixo na sociedade e no mundo de uma forma 

geral e dos movimentos DIY e Maker na educação e sua importância do processo do 

aprender a fazer e a aprender a ser, alicerçado nos pilares da educação segundo 

Delors et al (1996) na produção de vasos como ação para a sustentabilidade 

ambiental e o saber fazer com o sujeito aluno; e, finalizando, “Considerações Finais” 

– que sintetiza a obra como um todo. 

 

 

 

Figura 14: O Produto. 
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Este produto em forma de opúsculo pedagógico pretende ser valioso enquanto 

ferramenta de auxílio para as aulas de Química e/ou Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias, e de grande relevância para a construção de uma educação de 

qualidade de forma que o aluno é o centro do processo, pois o mesmo é o sujeito 

agente de sua ação e com isto permite um processo de formação deste sujeito de 

forma autônoma, consciente e crítica proporcionando um pensar em que não se veja 

como único, mas sim como sociedade e neste pensamento coletivo se coloque como 

responsável pelas suas ações de respeito à sociedade e preservação da natureza. 

Para tanto, para que este fazer se torne real, o conhecimento adquirido na escola é 

uma importantíssima ferramenta e com isto a aprendizagem se torna significativa no 

sentido que o aluno consiga visualizar a aplicação do que estudou na sua prática e na 

sua forma crítica de ver o mundo.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A tessitura deste trabalho, o desenvolvimento de suas ações, nos remete a 

um pensamento de Paulo Freire (1986): 

Quanto mais, em uma tal forma de conceber e praticar a pesquisa, os grupos 
populares vão aprofundando, como sujeitos, o ato de conhecimento de si em 
suas relações com a sua realidade, tanto mais vão podendo superar ou vão 
superando o conhecimento anterior em seus aspectos mais ingênuos. (p. 36) 

A estrutura metodológica deste projeto de Mestrado objetivou a formação de 

espírito crítico e questionador construído através da reflexão dos nossos estudantes 

da EJA de forma que estes jovens e adultos fossem sujeitos na construção da própria 

pesquisa, pois os estudantes construíram juntamente com a pesquisadora, não sendo 

meramente agentes passivos, observadores das ações realizadas por outros. Este 

fato demonstra a importância da construção coletiva como forma enriquecedora para 

a pesquisadora, que pode espreitar a participação dos alunos de forma a extrair as 

informações obtidas de forma natural e espontânea durante o processo de pesquisa.  

A interdisciplinariedade realizada durante toda a ação do projeto através da 

disciplina de Matemática em pareceria com o Professor Joaquim Pedro foi de 

fundamental importância para ressaltar o quanto no cotidiano vivenciamos 

aprendizados que temos nos bancos escolares. Sem a Matemática, ferramenta de 

importância imensurável para nossa vida, teríamos uma lacuna impreenchível em 

conceitos de importante relevância para a produção dos vasos e de situações diárias 

que foram citadas durante o caminhar da prática docente no decorrer do projeto. Este 

momento interdisciplinar através da Química e Matemática foi o reflexo da parceria 

construída através da troca e da união de conhecimento tão singulares, mas de 

proximidades inquestionáveis. Este momento de troca de saberes ressalta a 

relevância da prática interdisciplinar no cotidiano escolar. 

A vivência de trocas entre diferentes relações sociais estabelecidas pela 

diversidade socioeconômica e etária dos sujeitos estudantes da educação de jovens 

e adultos permitiu à pesquisadora-professora uma compreensão mais ampla do 

contexto da pesquisa e sugeriu caminhos para suas interpretações, nascidas de 

dados colhidos neste estudo qualitativo.  A construção qualitativa desta observação é 

destacada quando “o processo no qual um investigador estabelece um 
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relacionamento multilateral e de prazo relativamente longo [...] com propósito de 

desenvolver um entendimento científico” (MAY, 2001,p.177). 

O Diário de Bordo foi um instrumento ímpar de transcrição da construção do 

projeto de uma forma geral. Através pode-se destacar emocionados depoimentos de 

ações que fizeram a diferença na vida de homens e mulheres que muitas vezes por 

fracassos escolares passados, se sentia incapaz e viram neste projeto a oportunidade 

de se colocarem, de verem o quanto o conhecimento é indispensável na vida para 

uma consciência crítica e uma visão de mundo autônoma. A interpretação dos diários 

de bordo utilizando a metodologia da análise textual discursiva, a partir da leitura de 

Moraes e Galiazzi (2006), nos permite vivenciar uma pesquisa viva e cheia de relatos 

significativos para a construção de uma pesquisa alicerçada em vivências reais e 

costurada sobre diversos olhares para um mesmo objetivo. Diante dos muitos relatos 

dos alunos em relação ao projeto “O lixo Nosso de Cada Dia”, pude concluir que a 

inserção de conceitos científicos foi observada através das colocações dos sujeitos 

participantes do projeto e constatei, através das análises feitas pela minha observação 

e pelo olhar da turma, que as aprendizagens desenvolvidas na turma F5 do curso de 

Educação de Jovens e Adultos foram estruturadas segundo os referenciais teóricos 

que deram suporte ao trabalho (CHASSOT, 1995; 1990. VYGOTSKY,apud OLIVEIRA 

2006.  FREIRE, ; 1999; 2005; 2009) , organizadas de acordo com o Relatório da 

Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI para a UNESCO (DELORS 

et al., 1996): 

- Aprender a Conhecer: No desenvolver da autonomia, constatei que muitos 

alunos adquiriram conhecimento através não apenas das aulas teóricas, mas através 

do hábito da pesquisa, ou seja, de buscar conhecimento e não apenas recebe-lo 

“bancariamente”.  Comprovei que de fato ocorreu um aprendizado pela busca 

constante do saber. 

- Aprender a Conviver: Nos relatos descritos a multisseriação da sala foi um 

fator importante no aprendizado da convivência, do trabalho em pares amenizando 

conflitos através da percepção da interdependência através da ajuda mútua e do 

conhecimento compartilhado. 

- Aprender a Fazer: O projeto como um todo e o produto final resumem bem 

este pilar da educação através da construção de várias mãos de um valor elencado a 

responsabilidade social e ambiental como forma de preocupação e formação 
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consciente do papel de cada um de nós em relação as questões ambientais que 

envolve qualidade de vida e melhorias no planeta em que vivemos. 

- Aprender a Ser: Nos relatos dos alunos, percebemos a valorização das 

potencialidades resultantes no aumento da autoestima, da criatividade, do sentimento 

de capacidade e através da formação do cidadão como um todo em que o sujeito 

torna-se crítico, questionador no exercício de sua autonomia de forma socialmente 

ampla. 

Os relatos posteriores à culminância do projeto demostram a presença 

marcante de verbos como construir, descobrir, valorizar, reconstruir, repensar, 

preparar, conviver, desenvolver em muitas descrições dos alunos. A presença destes 

verbos nos remete que de uma forma ou de outra, o projeto proporcionou 

conhecimento científico e que o mesmo foi absorvido através da mudança da forma 

de olhar e contemplar o mundo, na forma a relacionar-se com o ambiente 

demonstrando que não tivemos só indicações de crescimento cognitivo, mas também 

crescimento pessoal que foi demonstrado através de projeções futuras de buscar  

conhecimento através da continuidade da escola, do prazer em estar em um ambiente 

escolar e da mudança de atitudes e ações em relação ao contato com o mundo que 

os cercam como uma inquietude de levar adiante o que foi aprendido para que outras 

pessoas também possam experimentar um pouco da sensação de ser capaz, de 

conquistar, de fazer a diferença. 

Na educação emancipadora e autônoma, a aprendizagem, fundamento 

necessário ao exercício da cidadania e de transformação da realidade pelo trabalho, 

resgata o lúdico, a afetividade, a cultura, o lazer, o sentido pessoal e a função social 

do conhecimento. O projeto aqui relatado permitiu uma formação de cidadãos para o 

mundo. Em sua prática foi possível pensar nas relações sobre determinantes sócio 

históricos de problemas socioambientais avançando de forma crítica sobre a 

organização societária, que se baseia na exclusão social, desigualdade ambiental e 

injustiça social e ambiental. A construção dos vasos foi um momento importante para 

refletir sobre os processos produtivos, as matérias-primas e experiências com 

materiais alternativos, reflexão de se pensar na dimensão econômica e ambiental de 

um sistema que se mantém a partir de um consumo excessivo e que gera miséria e 

desigualdade para muitos e riqueza para outros.  Mexeu com as estruturas não só 

cognitiva, mas de pessoa humana em seu papel na inserção da sociedade de forma 

a entender que a escola deve ir muito além de sues muros e fazer a diferença de na 
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vida de Jovens e Adultos que de alguma forma em outrora não encontraram espaço 

e voz no espaço escolar. 

A educação, minha paixão, me faz crescer a cada dia como pessoa e 

profissional, e através dela, consigo ter experiências únicas, como foi neste trabalho. 

Consigo me emocionar, como ocorreu lendo os registros deixados pelos alunos no 

diário de bordo, instrumento vivo de pesquisa desta monografia. Realizando este 

projeto me vi como um instrumento favorecedor de aprendizagem, levando 

conhecimentos a jovens, homens e mulheres que me ensinaram muito com suas 

experiências de vida e com seus conhecimentos trocados em cada aula, em cada 

palavra, em cada relato. 
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8- APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 

 

Identificação de Ácidos e Bases Utilizando Indicador Natural de 

Repolho Roxo 

 

ROTEIRO PARA OS PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

Para cada copo de café recebido coloque um pouco de cada amostra: pasta de dente, 

um amoníaco, suco de limão, ácido muriático, hidróxido de amônio diluído. 

Para cada copo com uma porção da mostra coloque um pouco de extrato do repolho 

roxo e observe. Compare a coloração com a escala de pH para indicador de repolho 

roxo e complete o quadro: 

 

Substância Coloração pH 

Pasta de dente   

Amoníaco   

Suco de limão   

Ácido muriático   

Hidróxido de amônio   

 

 

 

  



93 
 

 

APÊNDICE 2 

 

 

 
Publicado por: Líria Alves de Souza em Química Ambiental 

 
 

Muitas vezes não levamos a sério a periculosidade que representa esses objetos que se fazem 
presentes em praticamente todas as residências. Pilhas ou baterias são usadas em aparelhos 
como rádios portáteis, telefones celulares, computadores laptops, controles remotos de TV e 
outros aparelhos eletroeletrônicos.  
Devido ao seu pequeno tamanho, pilhas e baterias parecem inofensivas, mas representam um 
grave problema ambiental. No Brasil, cerca de 800 milhões de pilhas são produzidas por ano, 
a maioria delas (80%) são constituídas de zinco, carbono e os outros 20% de pilhas alcalinas. 
Nos dois tipos de pilhas há presença de mercúrio (0,025%-1%). 
A modernização das pilhas agravou ainda mais o problema, elas ficaram mais compactas, ou 
seja, estão ainda menores, mais potentes e ao mesmo tempo mais contaminantes. Exemplos: 
botão de mercúrio, pilhas de níquel-cádmio, pequenas baterias de chumbo (SLA).  
O mercúrio, o chumbo e o cádmio são metais altamente tóxicos, afetam o sistema nervoso 
central, os rins, o fígado, os pulmões, o cádmio é carcinogênico e o mercúrio também provoca 
mutações genéticas. O fator agravante é que estes elementos químicos são bioacumulativos, 
podem ficar retidos no ambiente durante milhares de anos. 
Sendo assim, pilhas e baterias são consideradas como resíduos domésticos perigosos, existem 
programas de coleta seletiva e o descarte deste lixo tóxico deve ser feito em aterros sanitários 
(especiais para substâncias perigosas).  
Infelizmente no Brasil, pilhas e baterias são descartadas em lixões ao ar livre contaminando o 
solo, e quando são descartados em aterros sanitários acabam contaminando lençóis freáticos 
e cursos d’água, estendendo a contaminação para a fauna e a flora das regiões próximas. 
Através da cadeia alimentar esses metais chegam aos seres humanos, e o pior, de uma forma 
acumulada.  
 
O que fazer então com as pilhas e baterias?  
 
Não coloque esses materiais usados junto com o restante do lixo, separe-os e envie para locais 
de recepção própria.  
 

Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/pilhas-baterias-usadas-perigoso-lixo-

toxico.htm. Acesso em 23/03/2016 

 

  

Pilhas e baterias usadas: perigoso lixo tóxico

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/quimica-ambiental.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/pilhas-baterias-usadas-perigoso-lixo-toxico.htm.%20Acesso%20em%2023/03/2016
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/pilhas-baterias-usadas-perigoso-lixo-toxico.htm.%20Acesso%20em%2023/03/2016
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ANEXO 1 

 

 

 

            Os períodos mais quentes deste século foram registrados nos últimos 10 

anos. Para alguns cientistas que estudam as mudanças climáticas do ambiente 

terrestre, este é o primeiro sinal do progressivo aquecimento atmosférico 

provocado pela intensificação do chamado efeito estufa. 

            O efeito estufa é o aprisionamento na atmosfera do planeta de grande 

parte do calor que nos é transmitido pelo sol. (Normalmente, um grande 

percentual desse calor reflete-se no solo e volta ao espaço cósmico.) Nesse caso, 

diversos gases, notadamente o gás carbônico, provenientes das combustões, das 

queimadas rurais, da poluição ambiental provocada pelos complexos industriais 

e os sistemas de transporte, são os responsáveis pela formação de um 

verdadeiro “cobertor” ou “colchão”, que se acumula no espaço aéreo e abafa 

como uma “estufa” o ambiente que vivemos. 

  (Jornal do Brasil, 12/mar/92) 

 

  

Com os alunos sentados em círculo as seguintes perguntas foram discutidas. 

→ A reportagem é do século passado (século XX) no ano de 1992. Este assunto ainda 

é atual? 

→ De acordo com o que foi pesquisado, como comprovamos que ainda sofremos com 

o Efeito Estufa? 

→ Que medidas foram tomadas desde então para as mudanças deste quadro? 

 

 

 


