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APRESENTAÇÃO 

 

Estimado(a) Professor(a),   

O presente material foi construído com base em um projeto de ensino realizado 

com uma turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA) Multisseriada. Essa experiência 

é parte integrante da Dissertação de Mestrado intitulada “Ensino de Química em Turmas 

de Educação de Jovens e Adultos Numa Proposta Freireano de Ensino com 

Metodologia de Projeto Utilizando Diário de Bordo”, do Programa de Pós Graduação de 

Ensino de Ciências da Natureza, da Universidade Federal Fluminense. 

A dissertação teve por objetivo conhecer a amplitude das aprendizagens 

resultantes de um projeto de ensino de Química desenvolvido na EJA, visando a 

inserção de conceitos científicos no Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano, sob uma 

perspectiva freireana (FREIRE, 1983).  Este produto é resultante da pesquisa que foi 

realizada. 

Trata-se de uma obra direcionada à leitura de professores e estudantes da 

Educação Básica, como um relato em que busca-se compartilhar uma experiência no 

desenvolvimento de projeto de ensino e aprendizagem na escola.  

Aqui estão pequenos textos, imagens e outros materiais, como roteiros 

experimentais e sugestão de atividades, que são resultantes da pesquisa realizada e 

das reflexões que ela proporcionou à autora, e que constituiu nesta pequena obra de 

apoio didático direcionada a educadores e futuros educadores. 

As atividades aqui descritas visam abordar a Química através de questões de 

interesse cotidiano, como as questões ambientais, de forma a colaborar com a formação 

do aluno cidadão através do exercício da autonomia no desenvolvimento de um Projeto 

de ensino que tenha, entre seus objetivos, a contextualização de conceitos científicos 

que sejam parte da ciência presente nos currículos do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio. Os textos pretendem conceituar, trazer esclarecimentos e incentivar reflexões 

sobre os significados socio científicos do aproveitamento do lixo urbano e sobre a cultura 

do fazer (DIY – do it yourself), ainda pouco presente nos hábitos brasileiros.   

Caso seja seu desejo, Professor(a), enriquecer nossas propostas, suas ideias 

serão muito bem-vindas. Entre em contato pelo e-mail aquino.angelaprof@gmail.com. 

 

Bom trabalho! 
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Capítulo I: Alguns fundamentos para uma educação em Química que faça 

sentido aos estudantes e que contribua para a formação de cidadãos 

conscientes, participativos e autônomos 
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Em tempos contemporâneos, vemos que embora muita coisa tenha 

mudado na sociedade, a educação ainda caminha distante destas mudanças. 

As aulas ainda costumam ser 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, 

identificados como necessidades educacionais da população mundial para o 

Séc. XXI (DELORS et al, 1996).  

Currículos de Ensino Fundamental II e de Ensino Médio que se 

desenvolvem com ênfase na apreensão de conhecimentos específicos 

expressam, segundo Kuenzer (2005), o objetivo de prosseguimento dos estudos 

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

de muitos estudantes jovens e adultos que frequentam a Educação Básica. O 

que se pode observar, portanto, é que o modelo até hoje presente nas escolas 

não é focado na formação de cidadãos e no desenvolvimento da autonomia dos 

alunos, e muito menos ressalta habilidades já trazidas por estes. Deste modo, 

um grande desafio posto aos professores contemporâneos é a construção de 

práxis que possibilitem aos alunos uma visão crítica do mundo que os cercam.  

Uma contribuição relevante para que nós, professoras e professores, 

superemos esse desafio, é encontrada na obra de Paulo Freire. O educador 

brasileiro, a partir do livro “Pedagogia do Oprimido” (FREIRE, 2009), propõe que 

as aulas sejam organizadas tendo por base temas que digam respeito a 

situações reais presentes na vida de educandos e educadores, sendo, por isso, 

capazes de gerar diálogos que contribuam com as aprendizagens. 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 geradoras”, como a 

princípio eram tratados, os temas são objetos de conhecimento que deverão ser 

interpretados e representados pelos participantes do processo educativo.   

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

porque são os próprios alunos os sujeitos da construção do projeto, através da 
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releitura de seu cotidiano para a construção e busca de novos saberes. Como 

diz Freire: 

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) 

Para a abordagem, em classe, de um tema gerador, mostra-se adequado 

o emprego do que chamamos de metodologia de projetos: uma proposta didática 

que tem por objetivo organizar a construção dos conhecimentos em torno de 

metas previamente definidas, de forma coletiva, entre alunos mediados por 

professores. A pedagogia de projetos é uma forma 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.  

Segundo Freire (2005), em uma educação dialética a escola deixa de ser 

um campo de reprodução de saberes muitas vezes distantes e sem sentido para 

aquele que aprende para ser agente de transformação da realidade, permitindo, 

desta forma, estruturar e desenvolver todo o processo de construção do 

conhecimento como criação e recriação do sujeito aprendiz em interação com 

seu meio ao redor. 

A metodologia de projetos permite que a partir de um tema que se mostra 

relevante e recorrente na realidade dos alunos, externo à sala de aula, o mesmo 

possa trazer para a escola assuntos pertinentes para uma troca de 

conhecimentos de forma coletiva (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 

1997).  

Gadotti (1991) descreve quatro etapas do trabalho com temas geradores. 

O início é a etapa de investigação, em que o educador fará o levantamento de 

temas e palavras de grande relevância na vida dos educandos. A etapa seguinte 

é a da tematização propriamente dita, que ocorre sempre a partir de uma 

situação real. A partir daí explora-se coletivamente o tema e o que se conhece 
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dele, para então avançar na construção de novos conhecimentos e de aplicações 

que contribuam para a melhoria das situações de vida reais que deram origem 

ao projeto. 

Uma metodologia educacional desse tipo vai ao encontro do que diz 

Chassot (1990), segundo o qual a Química deve ser uma facilitadora na leitura 

do mundo, o que não acontece aprendendo apenas 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. Para tanto, nas 

escolas, a Química precisa realmente estar voltada para a construção do cidadão 

autônomo capaz de, de forma crítica e consciente, intervir na sociedade em 

busca de qualidade de vida, e a pôr em prática seu papel de sujeito construtor 

de um mundo melhor, com consciência social e ambiental. 

É a partir dessas referências que esse pequeno livro vem apresentar e 

debater conteúdos e possibilidades educacionais que têm como ponto de partida 

a temática do lixo urbano. Pretende-se, com isso, que a experiência aqui 

compartilhada possa contribuir para o desenvolvimento de currículos pautados 

em projetos temáticos e que as informações acerca do gerenciamento do lixo e 

da possibilidade de aproveitamento que resultou dessa mesma experiência 

sejam inspiradoras de outras propostas escolares que tenham por objetivos a 

formação cidadã, a valorização do diálogo para a tomada de decisão em 

assuntos de interesse comum e o fortalecimento da consciência ambiental. 
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Capítulo II: Uma experiência de desenvolvimento de projeto com temática 

ambiental para o ensino de Química sob a perspectiva freiriana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo será compartilhada uma experiência realizada em uma 

turma multisseriada do Ensino Fundamental II, na modalidade Educação de 

Jovens e Adultos. Uma turma multisseriada apresenta vários alunos de níveis 

cognitivos e idades distintos inseridas em uma mesma sala. Foi um trabalho 
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desenvolvido como projeto, que teve como tema gerador o lixo urbano a partir 

da identificação dessa problemática ambiental, pelos alunos, no município em 

que se localiza a escola. 

O projeto foi desenvolvido nas aulas de Química. A temática do lixo 

oportunizou que se tratasse também da poluição pelo lixo, de modo que 

conhecimentos químicos relativos à poluição do ar, da água e do solo foram 

abordados. Ao fim, como culminância, encaminhou-se uma proposta para a 

reciclagem de Isopor® encontrado no lixo da cidade: a confecção de vasos de 

plantas em “concreto leve1” – para uso pessoal ou comercial. Essa proposta 

contou com a parceria do professor de Matemática, que abordou conhecimentos 

de cálculo proporcional e de educação financeira. 

Foram 12 (doze) encontros/aulas desde o lançamento da proposta aos 

estudantes até a culminância do projeto, com a apresentação dos vasos que 

haviam sido fabricados à comunidade escolar. Cada um desses encontros está 

descrito de modo a possibilitar que essa experiência no desenvolvimento de um 

projeto de ensino sob orientação freireana (FREIRE, 2009) sirva de inspiração 

para outros projetos do mesmo tipo ou com temática semelhante.  

Os onze encontros em que se desenvolveram o projeto foram resumidos 

de acordo com a tabela abaixo contemplando as estratégias para o 

desenvolvimento do mesmo e o tempo previsto para o desenvolvimento das 

ações sugeridas. O ultimo encontro foi a culminância do projeto com a 

apresentação dos trabalhos realizados para as outras turmas da escola. 

 

 

                                                           
1 O concreto leve é um concreto cuja massa é preparada substituindo-se pedra britada por materiais 
menos densos, tais como argila expandida ou EPS Isopor® 
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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 
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8 – Confecção dos vasos 

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

15 min 

- 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 

(Continuação: Resumo das estratégias e tempo médio gasto.) 
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Aula 1 - Avaliação Diagnóstica 

1.Objetivo:  

Proporcionar um momento reflexivo para a busca do tema gerador através 

de assuntos relacionados ao cotidiano do aluno a partir da pergunta: “Para mim, 

um problema no meu município é....?” 

2. Procedimentos 

• Após a leitura da pergunta, distribuir a cada aluno da turma a pergunta inicial 

impressa em uma folha de papel, destacando a importância do silêncio para 

reflexão para este momento; 

• Em seguida, recolher o material e organizar a turma para uma discussão 

sobre o assunto abordado na pergunta inicial; 

• Iniciar o debate sobre suas respostas referentes à pergunta inicial deixando 

claro que este momento será para verbalizar o que já havia sido escrito; 

• Solicitar que exponham suas experiências em relação ao assunto; 

• Solicitar uma pesquisa com registro fotográfico sobre esta temática e também 

que escrevam em um caderno escolhido para diário de bordo as impressões 

deste momento. 

3. Sugestão 

Registre as falas dos discentes durante as argumentações, pois facilita a 

reorganização de seus pensamentos. 
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Aula 2 - Escolha do tema gerador 

1. Objetivo: 

Permitir, através da reflexão e registro de palavras, a construção do tema 

gerador do projeto, pelos alunos. 

2. Procedimentos 

• Organizar os alunos em círculo e com um rolo de barbante sugerir que o 

mesmo seja passando de um aluno para outro independente deste estar ao 

seu lado. À medida que o rolo for passando pedir que o aluno use uma 

palavra para definir um problema de seu bairro ou município. As palavras 

ditas pelos alunos devem ser anotadas no quadro, para facilitar a organização 

do pensamento. 

• Analisar coletivamente as palavras que se repetem e confrontá-las com as 

impressões que os alunos tiveram e que registraram no seu diário de bordo. 

Estimular os alunos a pensarem sobre temas representados por essas 

palavras. 

• Destacar a problemática mais evidente do cotidiano, citada pelos alunos.  

• Solicitar uma organização sistematizada dos problemas apresentados e 

estimular os alunos a definirem um tema gerador. No caso do município de 

São Gonçalo, o tema criado pelos alunos foi “O lixo Nosso de Cada Dia.” 

3. Sugestões  

• Registre os assuntos elencados na discussão e identifique quais deles são 

mais pertinentes.  

• A organização sistemática do discutido pode ser feita também por tópicos, 

mapas conceituais ou resumo.  

 



14 
 

Aula 3 - O ar atmosférico 

 1. Objetivos 

Levar os estudantes à construção de conhecimentos químicos 

necessários à compreensão de fenômenos relacionados à formação de gases, 

pelo lixo, e à poluição do ar; 

Reconhecer elementos químicos presentes na composição do ar, suas 

propriedades (massa, compressibilidade, elasticidade, expansão, pressão) 

através de experimentos simples. 

Refletir sobre a qualidade do ar para a saúde e sobre as implicações da 

poluição para a atmosfera, tais como o Efeito Estufa. 

OBS: Para a realização da atividade experimental, será necessário um kit 

contendo os seguintes materiais: 

• 1 seringa 

• 1 copo 

• 1 pedaço de papel. 

• Uma bacia ou tigela incolor. 

• 500 mL de água. 

• Um espetinho de churrasco 

• 2 bexigas de aniversário tamanho 9 

• 3 pedaços de linha com 15 cm aproximadamente  

• Folha de roteiro com 3 atividades experimentais  

2. Procedimentos 

• Separar a turma em grupos de aproximadamente 5 alunos. 

• Distribuir um kit dos experimentos para cada grupo. 

• Solicitar que registrem no roteiro experimental os dados observados, e propor 

uma discussão a cada experimento realizado. 
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• Estimar um tempo de 6 minutos para a realização de cada experimento do 

roteiro. 

• Solicitar, como tarefa pra casa, pesquisa em jornais ou mídias em geral sobre 

o tema Efeito Estufa. 

  3. Sugestões 

• Organize os grupos de alunos de forma que todos realizem os experimentos.  

• Lembre que a atividade possui um caráter mais qualitativo que quantitativo e 

que objetiva relacionar teoria e prática. 

• Durante a atividade debata os experimentos, seus resultados e conclusões. 

A discussão sobre os experimentos é importante para que os alunos fixem os 

conteúdos abordados. 
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Aula 4 - Poluição atmosférica 

1. Objetivos 

Debater sobre a pesquisa realizada previamente e compreender o 

conceito ambiental de Efeito Estufa. 

Refletir sobre a questão do lixo como um problema que favorece a 

produção de gases para o Efeito Estufa. 

Pesquisar (em internet, no laboratório de informática, ou no celular) 

respostas para a pergunta: Quais os destinos que o lixo pode ter? 

Compreender conceitos básicos de funções inorgânicas: ácidos, bases, 

sais e óxidos. 

2. Procedimento 

• Estimular a pesquisa - que pode ser em dupla - e o registro individual do aluno 

em seu diário de bordo sobre questões relacionadas ao Efeito Estufa e ao 

destino do lixo. 

• Orientar os alunos em relação a sites em que possam pesquisar e a forma 

de registrar o endereço do site, para futuras consultas. 

• Estipular um tempo da aula de no máximo 45 minutos para leitura, discussão 

pela dupla e registro de respostas, e outro tempo para discussão coletiva. 

• Organizar os alunos em círculo, a cada questão do plano de ação, 

estimulando que os alunos digam quais foram suas respostas.  

• De forma sucinta, apresentar aos alunos conceitos básicos de funções 

inorgânicas  

• Como tarefa para casa solicitar uma pesquisa sobre Chuva Ácida escrevendo 

suas impressões no diário de bordo. 

 3. Sugestões 
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• É interessante que o professor tenha consigo um artigo sobre o tema Efeito 

Estufa, para que os alunos possam ler e assim poderem ter argumentos para 

um debate.  

• É importante para exercício de casa uma nova pesquisa, para que aluno 

adquira uma postura pesquisadora. Esta ação, como todas desenvolvidas 

neste projeto envolvem uma avaliação contínua. 

• Leitura Sugerida: “Efeito Estufa: um cobertor aquece o mundo” (Anexo 1) 
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Aula 5 - O Lixo pode contribuir para a Poluição do Ar 

1.Objetivos 

Construir juntamente com a turma um conceito coletivo para Efeito Estufa 

e Chuva Ácida. 

Reforçar os conceitos teóricos com a turma sobre ácidos, bases, óxidos e 

sais. 

Apresentar conceito básico de pH e sua escala. 

Ressaltar a correlação entre óxidos poluentes e chuva ácida.  

Realizar experimento simples de identificação de ácidos e bases através 

do indicador natural de repolho roxo. 

OBS: Para a realização da atividade experimental, será necessário um kit 

contendo os seguintes materiais: 

• 1 repolho roxo (se possível, levar um repolho e também o extrato, já extraído 

previamente por cozimento) 

• 5 copos descartáveis de café, transparentes 

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

• 1 pastilha de antiácido estomacal. 

• 500 mL de água (caso já tenha o extrato pronto, desconsiderar). 

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

• Pasta de dentes 

• 3 pedaços de linha com 15 cm aproximadamente  

• Folha de roteiro com as atividades experimentais (Apêndice 1) 

2. Procedimentos 

• Estimular a turma a criarem juntos, de acordo com o que leram e estudaram, 

um conceito para Efeito Estufa e Chuva Ácida  

• Separar a turma em pequenos grupos para a realização da atividade prática. 
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• Iniciar o debate sobre os prejuízos que a Chuva Ácida pode trazer para a 

agricultura, monumentos e meio ambiente em geral. 

• Definir para os alunos o termo “indicador natural” (se possível, levar um 

repolho roxo orgânico, a fim de estimular o questionamento sobre alimentos 

orgânicos). 

• Definir com a turma o que é pH, sua escala e sua utilização no cotidiano, 

como em piscinas, em cosméticos, em aquários... 

3. Sugestões 

• Incentive os alunos a colocarem suas impressões e aprendizados em seu 

diário de bordo. 

• Registre as falas dos discentes durante as argumentações, pois facilita a 

reorganização de seus pensamentos. 

 

 

 

 

 

 

Aula 6 - O lixo pode poluir a água e interferir na composição do solo 

1.Objetivos 
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Reconhecer que a Química pode contribuir para o conhecimento da 

composição do solo, bem como para a compreensão de alguns fenômenos que 

ocorrem no solo e na água em vista da presença de lixo. 

Conhecer a Tabela Periódica compreendendo-a como ferramenta que 

organiza os elementos químicos. 

Entender que diferentes substâncias químicas apresentam diferentes 

tempos de decomposição. 

Divulgar em outras turmas da escola a importância de descarte correto do 

lixo, pra não contaminar o solo e a água. 

2. Procedimentos 

• Levar uma flor de hortênsia ou, na impossibilidade de ter a flor natural, figuras 

ou fotos, e conversar com os alunos sobre sua coloração e a relação dessa 

cor com o pH do solo (Hortênsias rosas - pH básico ou alcalino; Hortênsias 

azuis – pH ácido) 

• Entregar aos alunos rótulos de água mineral e pedir que eles leiam nos 

rótulos a sua composição. 

• Apresentar aos alunos a Tabela Periódica e destacar a localização dos 

metais alcalinos terrosos, elementos encontrados na água e presentes no 

solo. 

• Apresentar o nome das famílias da Tabela Periódica e seus respectivos 

grupos. 

• Comentar com alunos que diferentes substâncias são formadas pela 

combinação de elementos químicos. 

• Pesquisar (no computador ou celular) sobre o tempo de decomposição de 

diferentes substâncias. 

• Incentivar os alunos a relatarem a importância do descarte correto do lixo e 

seu tempo de decomposição para outras turmas, através de cartazes. 
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3. Sugestões 

• Leia com os alunos o texto “Pilhas e baterias usadas: perigoso lixo tóxico” 

(Anexo 2) 

• Para ajudar no hábito do registro, incentive os alunos a escreverem as suas 

descobertas sobre poluição do solo em seu diário de bordo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 7 - Plásticos – Um problema Ambiental 

 
1.Objetivos 

Reconhecer plásticos como polímeros constituídos de substâncias 

químicas que podem causar danos ao meio ambiente quando descartados de 

forma irresponsável. 
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Observar na prática que materiais possuem cinéticas diferentes de 

decomposição quando em contato com o solo. 

Conhecer um pouco mais sobre a matéria prima dos plásticos, o petróleo. 

Refletir sobre a ampla utilização dos plásticos na vida contemporânea. 

OBS: Para a realização da atividade experimental, será 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.  

 

2. Procedimentos 

• Incentivar os alunos a pesquisarem sobre a matéria bruta dos plásticos e 

porque ele se tornou um problema ambiental. 

• Levar alguns exemplos de polímeros (garrafas plásticas-PET, Tubos e 

conexões – PVC, isopor – EPS), para que os alunos possam analisar sua 

textura e maleabilidade, e para que observem os símbolos de reciclagem 

localizados na embalagem. 

• Iniciar o debate sobre a importância do uso dos plásticos e comparar com 

tempos em que eles não eram comuns tais como em supermercados quando 

se usava bolsa de papel.  

• Instigar os alunos a falarem de que forma os plásticos causam danos ao 

ambiente e das formas de serem utilizados e descartados de forma 

responsável. 

• Falar aos alunos sobre a classificação do lixo em “orgânico” e “inorgânico”, 

relacionando esses grupos às características químicas dos materiais que os 
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compõem (orgânicos: restos de comida, cascas de frutas, papel, etc.; 

inorgânicos: plásticos, vidro, etc.)  

• Montar com a turma um terrário, utilizando estes materiais. 

• Instigar os alunos a relatarem como o lixo é tratado na localidade em que 

vivem e se este tratamento é uma forma consciente ou não de descarte. 

• Mostrar foto da localidade próxima à escola que demonstre uma forma 

irresponsável e não cidadã de descarte de polímeros sintéticos (plásticos). 

• Instigar os alunos a pensarem em uma forma consciente de descarte do lixo 

e aproveitar para introduzir a ideia de produção de vasos artesanais 

reciclando matérias primas como isopor, cimento e papel. 

3. Sugestões 

• Registre as falas dos discentes durante as argumentações, pois facilita a 

reorganização de seus pensamentos. 

• Incentive aos alunos a colocarem suas experiências em seus diários de 

bordo. 

• Valorize os saberes que os alunos trarão em suas falas no decorrer das 

atividades. 

Aula 8 - Confecção de vasos em concreto leve 

 
1.Objetivo 

Produzir vasos a partir de material a ser reciclado. 

OBS: Para a realização da atividade experimental, será necessário um kit 

contendo os seguintes materiais: 

• 1 balde com papel picado de molho em água por no mínimo 48h. 

• 1 balde de isopor triturado em processador de alimentos. 
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• Vasos de plantas vazios para servirem de moldes (ou baldes, ou quaisquer 

outros potes plásticos) 

• Vaselina ou óleo de cozinha para untar os vasos e facilitar que os mesmos 

soltem quando secos 

• Um pote de margarina grande vazio para ser usado como medidor 

• Cimento 

• Bacia para misturar a massa 

• Luvas descartáveis para os alunos usarem  

2. Procedimentos 

• Separar os materiais a serem empregados, nas proporções de 1:3:4, ou seja: 

se for usar um pote grande de margarina como medidor, as medidas serão: 

1 pote cheio de papel picado, 3 medidas deste mesmo pote de cimento e 4 

medidas deste mesmo pote de Isopor® triturado. 

• Preparar a massa adicionando em uma bacia grande o isopor triturado e o 

cimento, misturando bem.  

• Acrescentar o jornal picado e molhado e misturar até formar uma massa 

homogênea.  

• Untar com óleo de cozinha os vasos ou baldes ou potes plásticos que servirão 

de molde.  

• Espalhar a massa comprimindo bem nas paredes do molde, para que não 

fiquem muito grosas.  

• Colocar para secar por uma semana. 

3. Sugestões 

• Se a escola não possuir laboratório, arrume a sala de aula para a produção 

de vasos, colocando as cadeiras no canto na sala e fazendo uma grande 

bancada com as mesas que deverão ser forradas com jornal e com um 

grande plástico comprado em loja de material de construção. 

• Registre as falas dos discentes durante a produção dos vasos, pois facilita a 

reorganização de seus pensamentos. 
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• Incentive aos alunos a colocarem suas experiências em seus diários de 

bordo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 9 - A Química das Coisas 

1.Objetivos 

Refletir sobre a importância da reciclagem e reaproveitamento.  

Revisar conteúdos de Tabela Periódica e elementos químicos presentes 

no solo, ressaltando que eles são importantes na constituição dos vegetais. 

Incentivar o diálogo sobre a experiência na produção dos vasos. 

2. Procedimentos 
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• Retomar o tema do projeto - “O Lixo de cada Dia” - estimulando que os alunos 

se coloquem como cidadãos dizendo de que forma tratam seus lixos e de que 

forma cada um de nós podemos amenizar a produção de lixo a cada dia.  

• Solicitar uma pesquisa com registro fotográfico sobre esta temática e que 

escrevam no caderno escolhido para diário de bordo as impressões deste 

momento em relação ao tratamento de lixo na localidade onde moram ou 

onde está localizada a escola 

• Instigar os alunos a pesquisarem (em computadores ou celulares) o 

significado dos 4 R’s da sustentabilidade e de que forma podemos fazer 

nossa parte. 

• Aproveitar para fixar conteúdos estudados com exercícios de fixação,  

3. Sugestões 

• Registre as falas dos discentes durante as argumentações, pois facilita a 

reorganização de seus pensamentos. 

• Incentive aos alunos a colocarem suas experiências em seus diários de 

bordo. 

• Valorize os saberes que os alunos trarão em suas falas no decorrer das 

atividades. 

Aula 10 - Desenformando os Vasos 

1.Objetivo 

Desenformar os vasos e embeleza-los através de pintura. 

OBS: Para a realização da atividade experimental, será necessário um kit 

contendo os seguintes materiais: 

• Variadas tintas plásticas para pintura dos vasos 

• Luvas descartáveis 
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2. Procedimentos 

• Orientar os alunos a desenformarem os vasos que produziram.  

• Deixar a criatividade correr solta na pintura dos vasos. 

• Aproveitar o momento para orientar os alunos sobre algumas tintas que 

apresentam resina tendo, portanto, como matéria prima um polímero. 

3. Sugestões 

• Se a escola não possuir laboratório, arrume a sala de aula para a produção 

de vasos, colocando as cadeiras no canto na sala e fazendo uma grande 

bancada com as mesas que deverão ser forradas com jornal e com um 

grande plástico comprado em loja de material de construção. 

• Registre as falas dos discentes durante as argumentações, pois facilita a 

reorganização de seus pensamentos. 

• Incentive aos alunos a colocarem suas experiências em seus diários de 

bordo. 

 

Aula 11 - Plantando Sementes 

 
1.Objetivo 

Utilizar os vasos de forma a proporcionar qualidade de vida e saúde 

através do cultivo de alimentos orgânicos tais como hortaliças e condimentos 

para o uso do dia a dia. 

OBS: Para a realização da atividade experimental, será necessário um kit 

contendo os seguintes materiais: 

• Sementes variadas ou mudas de plantas 
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• Luvas descartáveis 

• Terra adubada para plantio. 

2. Procedimentos 

• Conversar com os alunos sobre a importância do consumo de alimentos sem 

agrotóxicos, uma vez que são substâncias químicas podem trazer malefícios à 

saúde. 

• Orientar os alunos a plantarem as sementes para serem cultivadas em pequenos 

espaços (apartamentos, janelas de cozinha, varandas ou áreas de serviço). 

• Durante o plantio incentivar o cultivo de alimentos orgânicos, por não possuírem 

agrotóxicos. 

3. Sugestões 

• Alguns alunos podem ter hortas ou plantas de condimentos em casa, então, se 

preferirem, podem levar mudas para planta-las no vaso. 

• Estimular que troquem conhecimentos sobre os condimentos levados e suas 

respectivas sementes. 

• Estimular que troquem entre si as plantas que não têm em casa. 

Aula 12 - Culminância 

1.Objetivo 

Expor o trabalho realizado durante o projeto através de uma feira ou 

exposição de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, na escola. 

2. Procedimentos 

• Organizar este dia junto com a comunidade escolar para que outras turmas 

possam conhecer o trabalho que foi realizado durante este tempo. 
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• Orientar a turma a se organizar em grupos para: 1. apresentar os vasos e 

explicar como eles foram realizados e as diversas finalidades que eles podem 

ter (utilização própria, venda etc.); 2. apresentar as mudas e sua importância 

para mudanças de hábito na alimentação, evitando alimentos industrializados e 

criando a cultura de cultivo de plantas mesmo em ambientes pequenos. 

3. Sugestões 

• Ao final da exposição separe um tempo de 20 minutos para conversar com os 

alunos sobre as impressões em relação a culminância do trabalho. 

• Permita que os alunos escrevam suas últimas impressões em seus diários de 

bordo e agende a data de entrega dos mesmos. 

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. 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 seus muros e fazer a diferença de na vida de 

Jovens e Adultos que de alguma forma em outrora não encontraram espaço e 

voz no espaço escolar. As conquistas identificadas nessa experiência são o 

grande motivo pelo qual a compartilhamos aos leitores desse texto.  
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Capítulo 3: 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Evitar, controlar, cuidar: nossas responsabilidades com o que 

descartamos daquilo que consumimos todos os dias. 

“Lixo é tudo que está fora do lugar”. Essa expressão popular se propõe a 

explicar, de modo simples e direto, o que são – ou em que se tornam - os 

resíduos, em geral sólidos, que consideramos desnecessários e que 

descartamos em algum lugar. Há lixos de todos os tipos sendo produzidos e 

descartados de várias maneiras, o que resulta em uma demanda crescente por 

ações de cuidado ambiental por parte do poder público e em uma preocupação 

constante por introduzir o debate ambiental, sobretudo em razão da produção e 

destinação do lixo, nos contextos educativos. 
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A comodidade da vida moderna nos trouxe benefícios e praticidades 

indiscutíveis, mas, pensando bem, essa mesma comodidade – marcada pelo 

hábito de “comprar pronto”, pela utilização de produtos descartáveis e pela 

renovação frequente dos bens de consumo - está fazendo dos habitantes das 

cidades grandes produtores de lixo. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2012) apontam que a produção de lixo cresceu, nos dez 

primeiros anos do século XX, em proporção cerca de sete vezes maior que o 

crescimento populacional. 

Muitas cidades encontram dificuldades para a gestão do lixo. Ideal seria 

que a coleta, feita pela gestão municipal, fosse universalizada e o lixo segregado 

em pelo menos três grupos: material orgânico, materiais não-aproveitáveis e 

materiais recicláveis. Desse modo, cada grupo poderia ter o destino apropriado. 

No entanto, esse gigantesco amontoado de material produzido e descartado 

diariamente é muitas vezes levado ao aterro sanitário das cidades sem que haja 

políticas públicas de tratamento e reciclagem deste lixo, pois poucos são os 

municípios que contam com uma política de coleta seletiva. 

São toneladas de materiais sem valor ou utilidade, produzidos diariamente 

por milhões de pessoas, que acabam por impactar o ambiente urbano causando 

poluição no ar, nos leitos de água e no solo, devido aos detritos acumulados nas 

ruas, terrenos baldios e encostas. 

Cada tipo de lixo um problema. E esse problema está diretamente 

relacionado ao tempo que cada um desses resíduos leva para se decompor se, 

de fato, não tiver outro destino que não seja ser descartado “para sempre”. A 

Figura 1 esquematiza o tempo médio que diferentes materiais levam para se 

decompor se descartados: 

Figura 1: Tempo médio para a decomposição natural de diferentes materiais. 
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Fonte: Bio-Bras. Disponível em <http://biobras.org.br/portal/?p=577>. Acesso em 14 fev. 2019. 

Ou seja, precisamos pensar em diminuir a produção de tanto lixo, pois 

mesmo que o descarte seja feito em ambientes controlados, como os aterros 

sanitários, alguns materiais continuarão no planeta por muito tempo, gerando 

poluição. 

De acordo com Scarlato e Pontin (2006), o termo poluição é usado quando 

o ritmo vital e natural em uma área ou mais da biosfera é quebrado, afetando a 

qualidade ambiental e podendo oferecer riscos ao homem e ao meio, o que 

depende da concentração e propriedades das substâncias, como a toxidade, e 

das características do ambiente quanto à capacidade de dispersar os poluentes. 

Nesse caso deve-se levar em conta não só as consequências imediatas, mas 

http://biobras.org.br/portal/?p=577
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também as de longo prazo, tanto para o próprio ambiente como para o organismo 

humano.  

Mas a qualidade do ambiente depende também, como dizem Mucelin e 

Bellini (2008), de uma cultura ambiental que evite algumas práticas habituais que 

geram poluição pela deposição inadequada de lixo e podem provocar, entre 

outras coisas, contaminação de corpos d’água, assoreamento, enchentes, 

proliferação de vetores transmissores de doenças, tais como ratos, baratas, 

moscas, vermes, entre outros, aos quais se somam poluição visual, mau cheiro 

e contaminação microbiológica e tóxica.  

O conhecimento químico pode contribuir para a compreensão desses 

riscos alertando sobre a presença direta de agentes contaminantes no lixo e 

sobre as possibilidades de formação de novos produtos, sobretudo nas formas 

líquida e gasosa, de grande capacidade dispersiva.  

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10)2, é 

necessária a prevenção e a redução da geração de resíduos  através da prática 

de hábitos de consumo sustentáveis e de um conjunto de ações que visem 

ampliar a reciclagem, reutilizar peças e objetos e destinar de modo adequado 

aquilo que for efetivamente não aproveitável, ou seja, resíduos e rejeitos sólidos, 

instituindo responsabilidade compartilhada pelo conjunto de quem produz, 

importa, distribui, comercializa e utiliza  - incluindo-se nesses grupos o cidadão, 

de uma maneira geral. 

A gestão do lixo para a sustentabilidade se baseia no chamado princípio 

dos “4R” - REDUZIR, REUTILIZAR, RECICLAR e REPENSAR - uma política de 

caráter mundial que apresenta o intuito de redução do consumo de energia, 

matérias primas e recursos naturais de forma significativa, como podemos 

destacar de Baird  e Cann (2011):  

Nas últimas décadas houve uma pressão nos países 
desenvolvidos no sentido de reduzir a quantidade de material 
descartado como resíduo após um único uso. Os incentivos aqui 
são para conservar as fontes naturais, incluindo energia, a partir 
das quais o material é produzido, e para reduzir o volume de 

                                                           
2https://www.mma,gov,br/responsabilidade-socioambiental/a3p/eixos-tematicos/gest%C3%A3o-
adequada-dos-res %C3%ADduos 



34 
 

material que precisa ser enterrado como lixo, incinerado, etc. 
(BAIRD E CANN, 2011, p. 745). 

 

Esses quatro “R” são, de acordo com Baird e Cann (2011)3 :   

• REDUZIR: é tornar menor a quantidade do material usado no processo de 

produção, ou seja, revisar o material no modo como é formulado para que 

sua fabricação seja mais econômica. Reduzir significa também consumir 

menos produtos e preferir aqueles que ofereçam menor potencial de geração 

de resíduos e tenham maior durabilidade; 

• REUTILIZAR: é evitar que produto semelhante seja produzido novamente, 

com todo o consumo material e energético necessário. Reutilizar significa 

recuperar o conteúdo energético de um material caso ele não possa ser 

usado de outra maneira. 

• RECICLAR: envolve a transformação de materiais usados para a produção 

de matéria-prima para novos produtos. É fazer voltar materiais ou objetos 

usados para o processo industrial ou mesmo artesanal, para com eles fazer 

produtos novos. Reciclar envolve também a recuperação de componentes 

que possam ser reintroduzidos na fabricação de um novo produto, já usado.  

• REPENSAR: é refletir sobre os próprios atos de consumo e sobre os 

impactos que eles provocam sobre você mesmo, a economia, as relações 

sociais e a natureza. É ter consciência da importância de diminuir a geração 

de lixo, não desmatar, não poluir as águas e evitar o desperdício em geral. 

Repensar é o grande objetivo da Educação Ambiental.  

Promover uma educação ambiental crítica e transformadora é, portanto, 

uma tarefa de extrema relevância e urgência social que deve ser assumida por 

professores e professoras de Química e de Ciências, pois a gestão dos resíduos 

produzidos no cotidiano da população representa o compromisso com a 

qualidade de vida das futuras gerações e um pensamento ecologicamente 

correto na busca por promover condições para enfrentarmos problemas 

ambientais, sociais e econômicos que resultam do manejo inadequado de 

resíduos sólidos. 

                                                           
3 Para a descrição dos “4R” contou-se com a interpretação do Instituto Akatu, organização não 
governamental sem fins lucrativos que trabalha pela conscientização e mobilização da sociedade para o 
consumo consciente. <https://www.akatu.org.br> 
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3.2.   Criatividade, autonomia e participação: os desafios do futuro para um 

mundo sustentável ambiental e socialmente  

O movimento “faça você mesmo”, que tem se popularizado como DIY, do 

inglês “Do It Yourself”, tem se mostrado atraente para muitas pessoas em todo 

o mundo. Qualquer pesquisa básica na internet, usando a sigla, vai nos levar a 

inúmeros sites, blogs, vídeos, canais e outros modos de comunicação na rede 

mundial – muitos deles brasileiros - que compartilham experiências ou 

promovem cursos com ensinamentos sobre como produzir, recuperar ou 
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personalizar objetos e realizar tarefas nos mais variados campos das 

necessidades ou desejos materiais humanos.  

Esse movimento tem se intensificado, de modo que se tornou um fluxo 

mundial de compartilhamento e acesso a informações e criações entre grupos 

que, a princípio, reuniam-se em feiras e eventos com o propósito de dar 

visibilidade a projetos inovadores e criativos. Encontros mais antigos já contaram 

com a participação de Steve Jobs e hoje a média de público ultrapassa duzentas 

mil pessoas nas feiras voltadas para este fim. 

Leandro Mendes, bem-sucedido blogueiro4   que explora essa tendência, 

informa que o movimento DIY significa, na prática, o hábito de fazer com as 

próprias mãos, usando os meios disponíveis sem ter que comprar e pagar para 

alguém ou por algo já pronto e industrializado. O “faça você mesmo” representa 

uma cultura em que se é valorizado em razão da criatividade, da inventividade e 

da economicidade, e em que os padrões de consumo, modificados, resultam em 

menor impacto ambiental. O resultado desse movimento é uma sociedade 

voltada a criar, produzir, consertar seus próprios objetos através de inovações e 

tecnologias colaborativas e altamente acessíveis e criativas. O movimento 

abrange produtos que vão da robótica à culinária, passando pela marcenaria, 

arte, artesanato e melhorias domésticas, todos feitos de forma criativa e 

inovadora.  

Recentemente a cultura do fazer encontrou possibilidades de 

desenvolvimento com o uso de ferramentas tecnológicas, passando, nessa fase 

ou com essa configuração, a ser denominada de “cultura maker”. O movimento 

maker se apropriou de ferramentas tecnológicas como a placa Arduíno5, 

impressoras 3D, cortadoras a laser e kits de robótica de modo a estimular a 

prototipação, a fabricação de produtos e o desenvolvimento de soluções e 

projetos a fim de atender a expectativas e necessidades individuais de modo 

independente.  

                                                           
4 http://artedamarcenariamoderna.com.br/faca-voce-mesmo-tendencia-mundial/ 
5 Arduíno é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre projetada com uma 
linguagem de programação padrão cujo objetivo de seus criadores é disponibilizar uma ferramenta 
tecnológica acessível, de baixo custo, flexível e fácil de usar. 
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Enquanto movimento, a cultura do fazer ainda busca aceitação no 

cotidiano das escolas, mas já se podem conhecer algumas experiências que vêm 

sendo amadurecidas, compartilhadas e discutidas.  

Sobretudo em sua versão tecnológica, a cultura do fazer tem chamado a 

atenção dos profissionais da educação, que reconhecem no movimento sua 

potencialidade para promover o desenvolvimento da autonomia do aluno, 

permitir que o mesmo seja protagonista de sua ação e estimular a criatividade, 

tida como uma competência necessária ao perfil do cidadão produtivo no mundo 

contemporâneo. 

No site ARedeEduca – Tecnologia para a Educação6, por exemplo, pode-

se encontrar a palavra do Prof. Moisés Zylbersztajn, experiente na área, sobre a 

cultura maker na escola: 

Na busca por uma pedagogia que privilegie o protagonismo do 
aluno, que produza colaboração e criatividade, atitude crítica e 
autonomia, a proposta é criar oficinas de invenções – 
espaços maker – na escola, onde, além de artefatos, seja 
produzida uma atitude de empoderamento e transformação da 
realidade nos alunos envolvidos e capaz de mobilizar a atenção 
dos adultos educadores para que experimentem um pouco 
dessa atitude maker em suas práticas, sejam professores de 
filosofia ou de ciências (ZYLBERSZTAJN, 2015) 

E há outros inovadores, precursores do movimento, como Gabriela 

Agustini7, entrevistada para a plataforma “Caindo no Brasil”: 

O mais importante da educação maker é tirar as “caixinhas” que 
colocamos nas disciplinas nos últimos anos. Assim, mostramos 
que Matemática, Ciência, Física, Biologia, História e as demais 
disciplinas estão todas interligadas [...] A educação maker vai 
além das ferramentas, ela é sobre empoderar indivíduos para 
aprenderem a aprender8. 

Um dos textos mais impactantes da educação nos anos 1990 foi 

o Relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o século 21 para a 

                                                           
6 http://www.arede.inf.br/cultura-maker-na-escola-por-que-faz-sentido/.  

7 Gabriela Agustini é uma das criadoras do “Olabi”, organização não governamental auto descrita como 
“um lugar, um conjunto de ferramentas e um sistema para democratizar a produção de tecnologia em 
busca de um mundo socialmente mais justo”. <https://www.olabi.org.br/> 

8 https://www.caindonobrasil.com.br/blog/5-beneficios-da-educacao-maker-na-escola-e-outras-dicas/ 

http://www.arede.inf.br/cultura-maker-na-escola-por-que-faz-sentido/
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Unesco, denominado “Educação, um tesouro a descobrir” e seus quatro pilares 

da educação, “aprender a conhecer”, “aprender a ser” “aprender a fazer” e 

“aprender a conviver” foram introduzidos de forma a estimular a reestruturação 

de uma educação que condizia com um enfoque exacerbado do “aprender a 

conhecer”. Neste documento veio à tona a ideia de desenvolvimento de 

competências, em substituição à aprendizagem de tarefas específicas e uma 

reflexão do processo educacional no sentido mais amplo de formação do sujeito, 

em sua forma mais plena e autônoma. 

O movimento maker, quando introduzido nas escolas, se mostra afinado 

com esses princípios, uma vez que o “fazer” é mesmo o colocar a mão na massa 

para produzir coisas, artefatos criados pelos próprios alunos objetivando a 

solução de algum problema comum.  

Os benefícios da adoção da cultura do fazer na prática educativa são, 

como se vê, muitos: 

• Estimula o pensamento crítico, a criatividade e a geração de novas ideias; 

• Desenvolve habilidades e competências conectadas às demandas reais (e 

contemporâneas) da sociedade; 

• Estimula a aplicação de conhecimento teórico a partir da prática; 

• Envolve os alunos na aprendizagem, já que o ensino passa a ser mais 

divertido e dinâmico; 

• Desenvolve habilidades socioemocionais, como a persistência no 

desenvolvimento de um projeto, a habilidade de trabalhar em grupo e outras. 

No entanto, não de pode deixar de considerar a dificuldade, ora existente, 

para que as escolas tenham acesso às tecnologias que precisam estar 

disponíveis nos “espaços maker”9: placas Arduíno (e conhecedores de 

programação), impressoras 3D, cortadoras a laser, kits de robótica, etc. De modo 

que parece mais adequado, e possível, empreender na escola uma cultura do 

fazer que supere a ausência das tecnologias relacionadas à computação. 

                                                           
9 Ambientes dotados de recursos tecnológicos que são compartilhados por diversos usuários 
interessados em desenvolver os mais diferentes projetos, seja em eletrônica, robótica, permacultura, 
inteligência artificial, fabricação digital, artesanato, marcenaria, design, ou quaisquer outras técnicas. 
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Com relação à Química escolar, sobretudo, as tecnologias da computação 

nem mesmo são identificadas como as melhores parceiras, embora tenham 

interessantes contribuições a dar. A Química trata das transformações materiais, 

e é para esse campo que, naturalmente, a atenção se volta quando se pensa em 

promover, na escola, o hábito de “fazer com as próprias mãos”. 

A indústria química é uma das mais importantes para o desenvolvimento 

de um país. Isso porque conhecimentos e produtos químicos são necessários 

como complementos ou insumos para diversos outros ramos do setor industrial. 

É de se supor, portanto, que sejam também muitas as possibilidades de abraçar 

a Química – processos e produtos – no movimento “faça você mesmo”10. Neste 

pequeno livro esta proposta está inserida na experiência compartilhada no 

capítulo anterior através de uma tecnologia associada à construção civil: o 

“concreto leve”. 

A denominação concreto leve é dada ao concreto que, ao invés de usar 

pedra britada, como normalmente se usa na massa com o cimento, utiliza o 

Poliestireno Expandido - EPS, polímero disponível no Brasil com o nome de 

Isopor®. Com essa substituição simples o concreto passa a ter densidade bem 

menor em relação ao preparado com pedra, oferecendo ainda outras vantagens, 

além da leveza, tais como alta resistência a água, umidade, mofo, cupins e 

apodrecimento. O concreto leve é uma realidade em muitas construções 

brasileiras, permitindo a diminuição de custos sem perder a qualidade e a 

resistência necessárias.  

Considerando-se que o EPS é um polímero de difícil reaproveitamento e 

que seu tempo de decomposição é indeterminado - alguns fabricantes indicam 

que o material não é biodegradável, não se desintegra e não desaparece no 

ambiente, ou seja, em tese, pode durar para sempre – reutilizar o Isopor®, um 

lixo tão indesejável, é medida de impacto ambiental muito positivo. 

                                                           
10 Ressalva-se, com muita ênfase, que a Química é um campo do conhecimento que comporta riscos, de 
modo que é preciso, mais que cuidado, a assessoria de profissionais da área, para garantir a segurança 
de quem faz e de quem usa o que for feito.    
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Na perspectiva de uma educação voltada para o fazer e para 

desenvolvimento da criatividade do aluno, partindo de conhecimentos sólidos 

aplicáveis às circunstâncias do cotidiano, voltadas para ações de 

responsabilidade social e sustentabilidade, objetivando a construção de uma 

planeta vivo para os próximos séculos, este projeto de prática didática confere 

uma pequena ação na escola de grandes passos para um construção de uma 

práxis voltada para a formação do aluno autônomo e consciente de seu papel 

como cidadão. 

Sua construção vai ao encontro dos pilares de uma educação voltada para 

o aprender de uma forma mais global e não apenas cognitiva, pois desta forma 

estamos construindo uma sociedade mais humana e mais comprometida com o 

bem de todos e do planeta Terra.  

O construir vasos com materiais reciclados fez uma turma repensar suas 

práticas de respeito ambiental, despertou motivações para ser estudante e 

querer estar na escola, e tornou o aprendizado significativo no sentido da 

aplicação do conhecimento adquirido. 

Este conhecimento agregado ao fazer dos vasos em projeto escolar, 

trouxe não só conhecimentos para uma escola além dos muros, como 

proporcionou aulas motivadoras e despertou no aluno o desejo de querer fazer 

parte, de querer estar na escola.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto proporcionou a inserção de conteúdos científicos na Educação 

de Jovens e Adultos e contribuiu para um processo de ensino aprendizagem 

mais significativo e com resultados tanto cognitivos como comportamentais, tais 

como a redução da evasão escolar, um problema comum nessa modalidade da 

educação básica. Além disso, os sujeitos participantes do projeto sentiram-se 

motivados a estarem na escola e a buscarem conhecimentos para melhor 

entender os fenômenos a sua volta. 

Acompanhar o desabrochar do aluno que no início do projeto se vê com 

a baixa estima característica da EJA, tímido e introspectivo, e no final observar 

o mesmo, sujeito, com questionamentos, pensamentos próprios e colocações 

pertinentes, é sem dúvida uma conquista profissional imensurável. Neste papel 

vemos a escola ir além-muros no sentido da ampliação da cidadania e da 

autonomia, formando sujeitos-cidadãos do mundo e para o mundo. 

Ao fazer despertar para o exercício da cidadania, um projeto de ensino 

como o que aqui foi compartilhado propicia o fazer pensar no papel de cada 

indivíduo e “aponta para as transformações da sociedade em direção a novos 

paradigmas de justiça social e qualidade ambiental” (GUIMARÃES, 2000). Para 

tanto, é necessário que se rompa com o atual sistema que reforça e mantém a 

lógica da exclusão de algumas ações políticas e pedagógicas, desnudando “as 

relações de poder que provocam dominação e exclusão, não só nas relações 

sociais como também nas relações sociedade-natureza” (GUIMARÃES, 2000).  

 Inserir o debate ambiental em propostas escolares que estimulem a 

reflexão e a crítica é um passo importante para evitar a estagnação de mentes 

que deveriam ser abertas para uma consciência sustentável, visando a 

sobrevivência das futuras gerações.  

Neste sentido, convido você professor(a), a imergir nesta pequena 

contribuição que podemos dar ao mundo, de mediar a formação de cidadãos na 

essência de Paulo Freire através do ensino questionador, para o 

desenvolvimento autônomo do aluno-sujeito e para sua inserção no mundo como 

um cidadão de fato.  
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Desejo sorte no seu trabalho e espero que este pequeno livro contribua 

na sua práxis pedagógica. 

Angela de Aquino 
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APÊNDICE 

 

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   
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ANEXOS 

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? 

 

Anexo 2 

 

Pilhas e baterias usadas: perigoso lixo tóxico
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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 

 

 

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

