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RESUMO 

A Educação no Brasil vem apresentando problemas em vários aspectos que têm se 

refletido nos indicadores internacional e nacionais de desempenho de alunos do Ensino 

Médio. Os resultados apresentados indicam valores baixos e sem perspectivas de 

melhora, como os verificados nas avaliações PISA 2006 e 2015, SAEB 1995 a 2013, e 

IDEB 2011 a 2015. Como professora atuante no Ensino Médio venho percebendo, cada 

vez mais, um aumento do número de alunos que procuram a escola mais com a finalidade 

de terminar os estudos de Ensino Básico, para ter direito à um certificado, do que 

realmente aprender o que a escola se propõe a ensinar durante este período. No entanto, 

há aqueles que apresentam interesse em participar de projetos escolares, questionam sobre 

cursos e concursos, vislumbrando uma possibilidade de futuro melhor. Assim, este 

trabalho teve como objetivo principal estabelecer uma articulação pedagógica, no âmbito 

escolar, com foco na motivação e mobilização dos alunos, de duas escolas públicas do 

Estado do Rio de Janeiro, para a continuidade dos estudos e melhoria de suas 

qualificações para o mercado de trabalho. A articulação foi realizada por meio de um 

projeto desenvolvido em duas etapas. Na primeira, realizou-se uma feira de profissões 

com a participação de profissionais de diversas áreas. Na segunda, foi a aplicação de uma 

sequência didática, em aula de Química, com o objetivo de articular o conteúdo de 

funções orgânicas com a importância do profissional da Química na fabricação destes 

produtos sob a óptica de Gaston Bachelard. O projeto foi avaliado por meio de avaliação 

de reação, questionários, roda de conversa, etc. Os resultados evidenciaram que um meio 

escolar inovador e que desenvolve trabalhos escolares que se aproxima dos anseios dos 

alunos, trazendo melhores possibilidades de futuro para eles, proporciona um maior 

interesse dos estudantes pelo o que é tratado na escola, motivando-os a estarem presentes 

e a participarem desses momentos.  

 

Palavras chaves: Ensino de Química, Feira de Profissões, Sequência Didática. 

Produto: Cartilha com sequência didática de aula de Química, sobre funções orgânicas 

para alunos da 3ª série do Ensino Médio. 
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ABSTRACT 

Education in Brazil has presented problems in several aspects that have been reflected in 

the international and national indicators of performance of high school students. The 

results presented indicate low values and no prospects for improvement, such as those 

verified in the PISA 2006 and 2015 assessments, SAEB 1995 to 2013, and IDEB 2011 to 

2015. As an active teacher in High School I have increasingly perceived an increase in 

the number of students who seek the school more for the purpose of finishing their studies 

of Basic Education, to be entitled to a certificate, than actually learning what the school 

intends to teach during this period. However, there are those who are interested in 

participating in school projects, question about courses and contests, envisioning a 

possibility for a better future. Thus, the main objective of this work was to establish a 

pedagogical articulation in the school context, focusing on the motivation and 

mobilization of students from two public schools in the State of Rio de Janeiro, for the  

continuation of studies and improvement of their qualifications for the job. The 

articulation was carried out through a project developed in two stages. In the first one, 

was held a professions fair with the participation of professionals from different areas. In 

the second one, was the application of a didactic sequence, in Chemistry class, with the 

objective of articulating the content of organic functions with the importance of the 

professional of the Chemistry in the manufacture of these products under the viewpoint 

of Gaston Bachelard. The project was evaluated through reaction evaluation, 

questionnaires, conversation wheel, etc. The results showed that an innovative school 

environment that develops schoolwork that approximates the students' desires, bringing 

better possibilities of the future for them, provides a greater interest of the students in 

what is treated in the school, motivating them to be present and to participate in those 

moments. 

 

Keywords: Teaching Chemistry, Professions Fair, Didactic Sequence. 

Product: Booklet with didactic sequence of Chemistry class, about organic functions for 

students of the 3rd grade of High School. 

 

 

 

 



8 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO                                                                                                               17 

1.1 OBJETIVOS                                                                                                               24 

1.1.1 Objetivo Geral                                                                                                        24 

1.1.2 Objetivos Específicos                                                                                              24 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA                                                                                   26 

2.1 OS INDICADORES DE DESEMPENHO – PISA, SAEB e IDEB                            26 

2.2 O CURRÍCULO PARA O ENSINO MÉDIO                                                            30 

2.3 A ABORDAGEM DO ENSINO SOB À LUZ DA PEDAGOGIA DE GASTON 

BACHELARD                                                                                                                 34 

3 METODOLOGIA                                                                                                        39 

3.1 ATIVIDADE EXTRA CLASSE: O ENSINO DE CIÊNCIAS E AS PROFISSÕES    

                                                                                                                                         40 

3.2 ATIVIDADE EM SALA DE AULA: DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE 

UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA                                                                                    42 

3.3 AVALIAÇÃO DA ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA                                             43 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO                                                                                 45 

4.1 O PÚBLICO ALVO                                                                                                    45 

4.2 ATIVIDADE EXTRA CLASSE: FEIRA DE PROFISSÕES                                     52 

4.2.1 Relato sobre as palestras no colégio EAA                                                           52 

4.2.2 Relato sobre as palestras no Colégio EJR                                                          68 

4.2.3 Avaliação de reação dos alunos                                                                           74 

4.3 REALIZAÇÃO DE UM CONCURSO DE REDAÇÃO                                          78 

4.4 DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA EM 

SALA DE AULA                                                                                                            87 

4.4.1 Avaliação inicial sobre os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema antes 

da aplicação da sequência didática. E a avaliação das impressões dos alunos sobre a 

aula “A Química dos Pigmentos”                                                                                                             88 

4.4.2 Aplicação da sequência didática                                                                            89 

4.4.3 Levantamento, por meio de questionário, sobre as contribuições do Ensino 

Médio e as perspectivas futuras dos alunos                                                               105                                                                                 

4.5 REFLEXÕES SOBRE OS RESULTADOS                                                             110 



9 
 

5 O PRODUTO                                                                                                               113 

5.1 OBJETIVO DO PRODUTO                                                                                     113 

5.2 NÍVEL DE ENSINO                                                                                                113 

5.3 PÚBLICO ALVO                                                                                                     113 

5.4 CONTEÚDO                                                                                                            113 

5.5 REFERENCIAL TEÓRICO                                                                                     113 

5.6 A SEQUÊNCIA DIDÁTICO-METODOLÓGICA                                                  114 

5.7 MATERIAL COMPLEMENTAR                                                                            120 

6 CONCLUSÃO                                                                                                           122 

7 APÊNDICES                                                                                                              126 

7.1 APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE DIAGNOSE DE RECONHECIMENTO DO 

PÚBLICO ALVO                                                                                                          126 

7.2 APÊNDICE B – PAUTA DE REUNIÃO COM A DIREÇÃO ESCOLAR E 

PROFESSORES ENVOLVIDOS NAS UNIDADES ESCOLARES EAA E EJR        127 

7.3 APÊNDICE C – PAUTA DE REUNIÃO COM AS PROFESSORAS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA E PRODUÇÃO TEXTUAL                                                                128 

7.4 APÊNDICE D – PAUTA DE REUNIÃO COM OS ALUNOS PARA 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO NAS DUAS UNIDADES ESCOLARES                  129 

7.5 APÊNDICE E – CONCURSO DE REDAÇÃO – ETAPAS                                                 130 

7.6 APÊNDICE F – MODELO DA FOLHA DE REDAÇÃO                                      131 

7.7 APÊNDICE G –SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ETAPAS                                         132 

7.8 APÊNDICE H – APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE DIAGNOSE NO 

COLÉGIO EAA                                                                                                              133 

7.9 APÊNDICE I – APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE DIAGNOSE NO 

COLÉGIO EJR                                                                                                                136 

7.10 APÊNDICE J – AVALIAÇÃO DE REAÇÃO DOS ALUNOS SOBRE A FEIRA 

DE PROFISSÕES NO COLÉGIO EAA                                                                       139 

7.11 APÊNDICE L – AVALIAÇÃO DE REAÇÃO DOS ALUNOS SOBRE A FEIRA 

DE PROFISSÕES NO COLÉGIO EJR                                                                         152 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                                    159 

9 ANEXOS                                                                                                                     165 

9.1 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA – C.E. AYDANO DE ALMEIDA                    165 

9.2 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA – C.E. JACQUES RAIMUNDO                      166 



10 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 – Resultados de avaliação do PISA, dos últimos quatro anos para o Brasil      19 

Figura 2 – Resultados da avaliação SAEB em Língua Portuguesa – 1995 a 2015 (Gráfico 

2A) e os resultados da avaliação SAEB em Matemática – 1995 a 2015 (Gráfico 2B)         20 

Figura 3 – Equipe durante a feira de apresentação do trabalho (Figura 3A) e premiação 

dos alunos como Projeto Revelação – Projeto Herdeiros do Pré-sal (Figura 3B)            23 

Figura 4 – Resultados consolidados de todas as turmas do colégio EAA por área de 

interesse (4A) e do colégio EJR (4B)                                                                               47 

Figura 5 – Foto das camisetas desenvolvidas para o evento nos dois colégios                      52 

Figura 6 – Relação entre o percentual de alunos inscritos e presentes por palestra, 

considerando o total de 200 alunos participantes do colégio EAA                                  52 

Figura 7 – Palestra sobre Medicina Veterinária no colégio EAA                                     53 

Figura 8 – Palestra sobre Engenharia no colégio EAA                                                    55 

Figura 9 – Palestra sobre Fisioterapia no colégio EAA, com esclarecimentos sobre a 

profissão (figura 9A) e exercícios físicos feitos com os alunos (Figura 9B)                    56 

Figura 10 – Palestra sobre Química no colégio EAA                                                       58 

Figura 11 – Palestra sobre a Área de Saúde no colégio EAA                                           59 

Figura 12 – Palestra sobre a Área Militar – Exército, no colégio EAA                           61 

Figura 13 – Palestra sobre a Área Militar – Marinha, no colégio EAA                            63 

Figura 14 – Alunos interagindo com a palestrante da Marinha, no colégio EAA            64 

Figura 15 – Palestra sobre Coaching de Carreira no colégio EAA                                  65 

Figura 16 – Exposição das dez profissões de maior interesse pelos alunos (Figuras 16A e 

16B)                                                                                                                                  66  

Figura 17 – Palestra sobre Coaching de Carreira no colégio EJR – Palestrante (Figura 

17A) e alunos participantes (Figura 17B)                                                                          69 

Figura 18 – Palestra sobre Engenharia no colégio EJR                                                    71 

Figura 19 – Palestra sobre Fisioterapia no colégio EJR                                                    73 

Figura 20 – Percentual de participação dos alunos no concurso de redação no colégio 

EAA                                                                                                                                   79 

Figura 21 – Prêmio de participação dado aos alunos do colégio EAA                            80 

Figura 22 – Premiação dos alunos do colégio EAA da 1ª série (Figura 22A) e da 3ª série 

(Figura 22B)                                                                                                                       80 

Figura 23 – Percentual de participação dos alunos no concurso de redação no colégio EJR 



11 
 

                                                                                                                                         84 

Figura 24 – Premiação dos alunos do colégio EJR da turma 3001 (Figura 24A) e turma 

3002 (Figura 24B)                                                                                                             85 

Figura 25 – Amostras de semi-acabados sendo manuseadas pelos alunos                         91 

Figura 26 - Reflexões dos alunos do colégio EAA (Figura 26A) e do colégio EJR (Figura 

26B)                                                                                                                                   92 

Figura 27 – Índice de participação dos alunos por turma na apresentação das pesquisas, 

considerando o total de 40 alunos por turma, no colégio EAA                                        95 

Figura 28 – Trabalhos apresentados pelos alunos do colégio EAA                                 96 

Figura 29 – Exemplo de momento em que uma aluna busca apoio para aprofundar a 

abordagem da apresentação                                                                                             99 

Figura 30 – Momentos de intervenção da professora, a autora, no avanço do conhecimento 

científico pelos alunos (Figuras 30A e 30B)                                                                     100 

Figura 31 – Momentos de identificação dos alunos das funções orgânicas presentes nas 

estruturas pesquisadas pelos grupos e de reconhecimento sobre a importância do 

profissional da Química na fabricação do produto pesquisado (Figuras 31A e 31B)       100 

Figura 32 - Índice de participação dos alunos por turma na apresentação das pesquisas, 

considerando o total de alunos por turma (turma 3001 com 23 alunos e turma 3002 com 

25 alunos), no colégio EJR                                                                                              101 

Figura 33 – Apresentação da sequência didática como produto da Dissertação, no V 

ENECiências da Saúde e Ambiente – UFF/RJ                                                                104 

Figura 34 – Índice de participação dos alunos no preenchimento do questionário por turma 

do colégio EAA, considerando o total de 40 alunos por turma (Figura 34A) e do colégio 

EJR, com a média de 24 alunos por turma (Figura 34B)                                                  107 

Figura 35 – A observação da cor pelo olho humano                                                      116 

Figura 36 – Faixa de comprimento de onda do espectro visível                                    117 

Figura 37 – Gráficos de comprimento de onda de acordo com a cor                                       117 

Figura 38 – O problema do Daltonismo e os diversos problemas de visão na percepção 

da cor                                                                                                                              117 

Figura 39 – Tipos de grupos cromóforos                                                                       118 

Figura 40 – Tipo de grupos auxocromos                                                                         118 

Figura 41 – Estrutura básica do pigmento brasileína                                                       119 

Figura 42 – Estrutura básica do pigmento vermelho toluidina                                       119 

Figura 43 – Estrutura básica do pigmento vermelho para clorado                                     121 



12 
 

Figura 44 – Programa Jovem Parlamentar Brasileiro 2017 – Divulgação dos alunos 

selecionados para representar o Estado do Rio de Janeiro no Parlamento Jovem Brasileiro  

                                                                                                                                       122 

Figura 45 – Palestra de aluno do colégio EJR sobre o seu ofício profissional na área de 

Saúde                                                                                                                              123 

Figura 46 – Respostas dos alunos do colégio EAA para as questões 1 e 2 (Apêndice H)           

                                                                                                                                       133                      

Figura 47 – Respostas dos alunos do colégio EAA para a questão 3 (Apêndice H)     133                                                                                                              

Figura 48 – Respostas dos alunos do colégio EAA para a questão 4 (Apêndice H)     134 

Figura 49 – Respostas dos alunos do colégio EAA para a questão 5 (Apêndice H)       134 

Figura 50 – Respostas dos alunos do colégio EAA para a questão 6 (Apêndice H)      135 

Figura 51 – Respostas dos alunos do colégio EAA para a questão 7 (Apêndice H)      135 

Figura 52 – Respostas dos alunos do colégio EJR para as questões 1 e 2 (Apêndice I) 136  

Figura 53 – Respostas dos alunos do colégio EJR para a questão 3 (Apêndice I)          136 

Figura 54 – Respostas dos alunos do colégio EJR para a questão 4 (Apêndice I)          137 

Figura 55 – Respostas dos alunos do colégio EJR para a questão 5 (Apêndice I)              137                

Figura 56 – Respostas dos alunos do colégio EJR para a questão 7 (Apêndice I)         138       

Figura 57 – Índice de participação dos alunos do colégio EAA na avaliação de redação 

sobre a Feira de Profissões (Apêndice J)                                                                        139                                                        

Figura 58 – Respostas dos alunos do colégio EAA para a questão 1 (Apêndice J)       139    

Figura 59 – Respostas dos alunos do colégio EAA para a questão 2 (Apêndice J)       141     

Figura 60 – Índice de participação da turma 1001 do colégio EAA em cada palestra 

(Apêndice J)                                                                                                                   144                                       

Figura 61 – Índice de participação da turma 1002 do colégio EAA em cada palestra 

(Apêndice J)                                                                                                                    144                                                                                          

Figura 62 – Índice de participação da turma 3004 do colégio EAA em cada palestra 

(Apêndice J)                                                                                                                   144 

Figura 63 – Índice de participação da turma 3005 do colégio EAA em cada palestra 

(Apêndice J)                                                                                                                   145 

Figura 64 – Índice de participação da turma 3006 do colégio EAA em cada palestra 

(Apêndice J)                                                                                                                   145 

Figura 65 – Respostas dos alunos da turma 1001 do colégio EAA para a questão 4 

(Apêndice J)                                                                                                                   145 



13 
 

Figura 66 – Respostas dos alunos da turma 1002 do colégio EAA para a questão 4 

(Apêndice J)                                                                                                                   146 

Figura 67 – Respostas dos alunos da turma 3004 do colégio EAA para a questão 4 

(Apêndice J)                                                                                                                   146 

Figura 68 – Respostas dos alunos da turma 3005 do colégio EAA para a questão 4 

(Apêndice J)                                                                                                                   146 

Figura 69 – Respostas dos alunos da turma 3006 do colégio EAA para a questão 4 

(Apêndice J)                                                                                                                   147 

Figura 70 – Respostas dos alunos da turma 1001 do colégio EAA para a questão 5 

(Apêndice J)                                                                                                                   147                                                                                              

Figura 71 – Respostas dos alunos da turma 1002 do colégio EAA para a questão 5 

(Apêndice J)                                                                                                                   147 

Figura 72 – Respostas dos alunos da turma 3004 do colégio EAA para a questão 5 

(Apêndice J)                                                                                                                   148 

Figura 73 – Respostas dos alunos da turma 3005 do colégio EAA para a questão 5 

(Apêndice J)                                                                                                                    148                                                                                                 

Figura 74 – Respostas dos alunos da turma 3006 do colégio EAA para a questão 5 

(Apêndice J)                                                                                                                    148 

Figura 75 – Respostas dos alunos do colégio EAA para a questão 6 (Apêndice J)       149 

Figura 76 – Respostas dos alunos do colégio EAA para a questão 7 (Apêndice J)       149 

Figura 77 – Respostas dos alunos do colégio EAA para a questão 8 (Apêndice J)       150 

Figura 78 – Índice de participação dos alunos do colégio EJR na avaliação de redação 

sobre a Feira de Profissões (Apêndice L)                                                                       152   

Figura 79 – Respostas dos alunos do colégio EJR para a questão 1 (Apêndice L)        152 

Figura 80 – Respostas dos alunos do colégio EJR para a questão 2 (Apêndice L)        153 

Figura 81 – Índice de participação da turma 3001 do colégio EJR em cada palestra 

(Apêndice L)                                                                                                                  154 

Figura 82 – Índice de participação da turma 3002 do colégio EJR em cada palestra 

(Apêndice L)                                                                                                                  154 

Figura 83 – Índice de participação das turmas de 2ª série do colégio EJR em cada palestra 

(Apêndice L)                                                                                                                  154                               

Figura 84 – Respostas dos alunos da turma 3001 do colégio EJR para a questão 4 

(Apêndice L)                                                                                                                  155 



14 
 

Figura 85 – Respostas dos alunos da turma 3002 do colégio EJR para a questão 4 

(Apêndice L)                                                                                                                  155                                                                                                  

Figura 86 – Respostas dos alunos da turma 3001 do colégio EJR para a questão 5 

(Apêndice L)                                                                                                                   156 

Figura 87 – Respostas dos alunos da turma 3002 do colégio EJR para a questão 5 

(Apêndice L)                                                                                                                  156 

Figura 88 – Respostas dos alunos do colégio EJR para a questão 6 (Apêndice L)       156 

Figura 89 – Respostas dos alunos do colégio EJR para a questão 7 (Apêndice L)       157                                                                                                              

Figura 90 – Respostas dos alunos do colégio EJR para a questão 8 (Apêndice L)       157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1 – IDEB – Resultados. IDEB nível Brasil, de 2005 a 2015 e metas IDEB nível 

Brasil, de 2007 a 2022                                                                                                     21 

TABELA 2 – Cronograma da Feira de Profissões do colégio EAA                               50 

TABELA 3 – Cronograma da Feira de Profissões do colégio EJR                                 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ANA –Avaliação Nacional da Alfabetização 

ANEB – Avaliação Nacional da Educação Básica 

ANRESC – Avaliação Nacional do Rendimento Escolar 

BNCC – Base Nacional Comum Curricular 

CENPEC – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária 

CNE – Conselho Nacional de Educação 

CONFEA/CREA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia/Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

CREA-RJ – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro 

CRQ – Conselho Regional de Química 

DAEB – Diretoria de Avaliação da Educação Básica 

EAA – Colégio Estadual Aydano de Almeida 

EJR – Colégio Estadual Jacques Raimundo 

ENEC – Encontro Nacional de Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente 

ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio 

FIOCRUZ – Fundação Instituto Oswaldo Cruz 

GIDE – Gestão Integrada da Escola 

IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases 

MEC – Ministério da Educação e Cultura 

OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais 

PET – Polietileno Tereftalato 

PISA – Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes 

PJB – Parlamento Jovem Brasileiro 

PNE – Plano Nacional de Educação 

SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica 

SEEDUC – Secretaria de Estado de Educação 

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho foi motivado pela minha constante preocupação com os noticiários 

sobre o desempenho da Educação no Brasil e principalmente pelo meu contato com o 

meio escolar. Trabalho como professora de Ensino Médio desde 2005 e sempre recebi 

notícias mais desmotivantes do que o contrário. Além disso percebo cada vez mais, que 

os alunos procuram a escola mais com a finalidade de terminar seus estudos de Ensino 

Médio e ter direito à um certificado, do que realmente aprender. Observo muitos olhares 

passivos e sem muito interesse durante as aulas, alunos infrequentes e que se ausentam e 

não voltam mais, sem apresentar qualquer justificativa. Entretanto, em contraste, outros 

alunos ainda demonstram algum interesse, como em participar de projetos escolares, ou 

questionam sobre cursos e concursos, vislumbrando uma possibilidade de um futuro 

melhor, o que me estimulou a amadurecer o tema deste trabalho. Por acreditar que um 

país não tem como crescer sem dar respaldo à área educacional, vim delineando meu 

trabalho buscando uma vertente que apresentasse uma alternativa de melhoria para nós 

profissionais que ainda acreditam neste universo. Uma alternativa que fosse também 

interessante para o aluno, principalmente, de forma que ele pudesse reconhecer a 

importância e como pode ser proveitoso o curso de Ensino Médio. 

A Educação no Brasil vem apresentando problemas em várias vertentes. No que 

tange à Educação Pública, esta aparece em discursos políticos, infelizmente, com mais 

ênfase em momentos de mudanças, sem muitos efeitos positivos posteriormente. Faz 

parte também de noticiários que enfatizam em geral somente os problemas. Da sociedade, 

vem o reforço de todas as espécies de reclamações. Escolas com problemas de estrutura1, 

com resultados abaixo do esperado2, com ocorrência de fatos desrespeitosos entre alunos 

                                                           
1 TOKARNIA, Mariana. Desempenho de estudantes do ensino médio é menor que o de 20 anos atrás. 
Agência Brasil, 08 set.2016.Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-
09/desempenho-de-estudantes-do-ensino-medio-e-menor-que-o-de-20-anos-atras>.Acesso em: 14 nov. 
2016. 

SALDAÑA, Paulo. Desempenho de ensino médio é o pior desde 2005. Folha Uol, São Paulo, 08 set.2016. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1811210-desempenho-do-ensino-
medio-em-matematica-e-o-pior-desde-2005.shtml>. Acesso em: 18 jan.2017. 

2 FERREIRA, Alessandro. RJ fica abaixo da meta estipulada pelo MEC em todos os níveis do Ideb. G1, 
Rio de Janeiro, 08 set.2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/09/rj-fica-
abaixo-da-meta-estipulada-pelo-mec-em-todos-os-niveis-do-ideb.html>. Acesso em: 15 jan.2017. 
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e entre aluno e professor, inclusive com registro policial3. Efetivamente a escola pública 

é um local que carece de muita atenção. Atenção cuidadosa, porque existem carências em 

vários aspectos e todos que passam por lá ou fazem parte do meio escolar precisam de 

ajuda. Todas essas carências fragilizam o processo de aprendizado do aluno, pois os 

desconcentram, os afastam da oportunidade de crescimento. 

São muitos os motivos que levam a Educação no Brasil ser um dos temas mais 

importantes a ser tratado de forma emergencial no país. No que diz respeito ao 

desempenho educacional destacam-se o índice internacional PISA – Programa 

Internacional de Avaliação dos Estudantes, o SAEB - Sistema de Avaliação da Educação 

Básica e o IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. 

Em 2015, o Brasil foi avaliado no PISA para o tema de Ciências4 (ano de 

publicação mais recente de avaliação para este foco). Nesta avaliação, o Brasil piorou seu 

desempenho obtendo 401 pontos e ficando em 12° lugar, contrastando com resultados de 

desempenho de alunos de 35 países membros da OCDE5 (Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico), além de 35 países/economias parceiras. Nas avaliações 

anteriores de 2012, 2009 e 2006, o Brasil teve respectivamente os resultados de 402 

pontos, 405 pontos e 390 pontos (Figura 1). Porém, foi avaliado com foco para temas de 

Ciências apenas nos anos de 2015 e 2006. 

Em 2018, o PISA teve foco em Leitura, mas o resultado sairá apenas no ano de 

2019. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 MEIRELLES, Elisa; SOARES, Wellington. Policiamento militar em escolas: Funciona? Acervo Nova 
Escola, Brasil, maio, 2012. Disponível em: <http://acervo.novaescola.org.br/formacao/policiamento-
escolas-683723.shtml>. Acesso em: 15 jan. 2017. 
4 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – 
INEP. BRASIL NO PISA 2015. Brasília, DF, 06 dez.2016. Disponível em: 
<http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/documentos/2016/pisa_brasil_2015_apresentacao
.pdf. > Acesso em: 22 jan.2017. 
5 WIKIPÉDIA – A ENCICLOPÉDIA LIVRE. Organização para a cooperação e desenvolvimento 
econômico. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_para_a_Coopera%C3%A7%C3%A3o_e_D
esenvolvimento_Econ%C3%B3mico>.Acesso em: 29 jan.2017. 
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Figura 1 - Resultados de avaliação do PISA, dos últimos quatro anos para o Brasil  

 
Fonte: OCDE – INEP. BRASIL NO PISA 2015. Brasília, DF, 06 dez.2016.  

 

No mesmo ano de 2015, o Brasil foi avaliado pelo SAEB para Leitura e 

Matemática. De acordo com o MEC, o país teve o pior resultado dos últimos 20 anos6.Em 

Língua Portuguesa teve média nacional de 267,06. Enquanto que em 2013, 2011, e 1995, 

obteve respectivamente os seguintes resultados iguais a 264,06, 268,57, e 290 (Figura 2 

– Gráfico A). Em matemática teve média nacional de 267. Enquanto que em 2013, 2011 

e 1995, obteve respectivamente os seguintes resultados iguais a 270, 274,83, e 281,9 

(Figura 2 – Gráfico B). 

De acordo com o INEP, o próximo relatório será sobre o resultado do SAEB de 

2017, e será divulgado em dezembro/2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – 
INEP. Sistema de Avaliação da Educação Básica. Edição 2015. Resultados. Brasília, DF, set. 2016. 
Disponível em: <https://www.infoescola.com/noticias/inep-publica-resultados-do-saebprova-brasil-
2015/>. Acesso em: 03 jan. 2018. 
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Figura 2 - Resultados da avaliação SAEB em Língua Portuguesa- 1995 a 2015 (Gráfico 2A) e os 
resultados da avaliação SAEB em Matemática - 1995 a 2015 (Gráfico 2B) 

 

Fonte: Diretoria de Avaliação da Educação Básica - DAEB/INEP. Sistema de Avaliação da Educação Básica. Edição 

2015. Resultados. Brasília, DF, set. 2016. 

 

No ano de 2016, foi divulgado o informativo “Resultados e Metas” para o índice 

nacional IDEB, nível Brasil. O índice IDEB é calculado considerando os dados de 

aprovação escolar e a média de desempenho nas avaliações INEP, a Prova Brasil (para 

IDEBs de escolas e municípios) e o SAEB (no caso dos IDEBs dos estados e nacional). 

Segundo este informativo sobre o IDEB de 05 de setembro de 2016, o Brasil obteve 

resultados estagnados em 3,7 nas últimas avaliações realizadas em 2015, 2013, e 2011, 

as quais tinham metas progressivas crescentes conforme citado na Tabela 1. 

 

 

 

2A 

2B 
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Tabela 1 – IDEB – Resultados IDEB nível Brasil, de 2005 a 2015 e metas IDEB nível Brasil de 
2007 a 2022 

 IDEB OBSERVADO METAS 

ANO 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 2021 2022 

TOTAL 3,4 3,5 3,6 3,7 3,7 3,7 3,4 3,5 3,7 3,9 4,3 5,2 6,0 

Fonte: Tabela adaptada do INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 
TEIXEIRA –INEP – IDEB – Resultados e metas. 

 

Considerando apenas o Estado do Rio de Janeiro, este obteve resultados 

insatisfatórios nos últimos censos do IDEB para o Ensino Médio, realizados em 2013 e 

2015. Embora o governo tenha estipulado metas nacionais de aumento progressivo iguais 

a 3,9 (para o ano de 2013) e de 4,3 (para o ano de 2015) com o objetivo de atingir a meta 

final de 6,0 (média nível Brasil em 2022), os resultados obtidos (3,6) não atingiram as 

metas e se repetiram nos dois anos. 

Dessa forma, esses indicadores demonstram que o cenário é preocupante e sem 

perspectivas de melhorias.  

Recentemente, o INEP fez uma análise dos resultados do Brasil na avaliação PISA 

2015 e destacou as principais dificuldades dos estudantes que são descritas a seguir7: 

 

- Na avaliação de ciências: Dificuldades em interpretar dados e evidências 

cientificamente, em lidar com conhecimento procedimental, e questões com 

respostas abertas e de múltipla escolha complexa. 

- Na avaliação de leitura: Dificuldades em lidar com textos da situação pública 

(textos e documentos oficiais, notas públicas e notícias), e questões com textos 

no formato combinado, caracterizados pela junção de parágrafos em prosas e 

listas, gráficos, tabelas ou diagramas, e que envolveram o aspecto integrar e 

interpretar. 

- Na avaliação de Matemática: Dificuldades em questões que trabalham as 

propriedades das figuras geométricas, como o perímetro ou a área, ou 

características de figuras espaciais. Assim como a interação dinâmica com 

formas reais e as suas representações. 

  

                                                           
7 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – 
INEP. BRASIL NO PISA 2015. Brasília, DF, 06 dez.2016. Disponível em: 
<http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/documentos/2016/pisa_brasil_2015_apresentacao
.pdf. > Acesso em: 22 jan.2017. 
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Percebo essa análise do INEP como sendo muito importante para traçar ações para 

tratamento deste cenário. 

Observando o meio escolar, verifica-se que a maioria dos alunos apresentam 

comportamento de desinteresse pelas aulas e atividades escolares. Frequentemente, 

quando se entra em sala, é comum encontrar alunos dispersos, mais interessados em 

assuntos externos à escola, alunos falantes, inquietos e que demoram a dar atenção ao que 

está sendo trabalhado em sala ou sobre informações gerais da escola. São alunos que 

contam o tempo para a aula terminar, querendo garantir a presença e serem autorizados a 

sair da sala.  Esses alunos não demonstram nem disposição para copiar conteúdos 

colocados no quadro, principalmente os mais extensos, e exercitar os temas estudados. 

Eles reclamam quando o professor escreve muito conteúdo no quadro, quando a aula é 

muito longa e no final ainda precisam fazer exercícios. Normalmente, ignoram os 

exercícios e aguardam a resolução por parte do professor. Essa falta de motivação das 

turmas impacta diretamente o desempenho dos alunos e desafiam cada dia mais a atuação 

dos professores. Esse perfil dos alunos passa a ser um dos grandes desafios a serem 

vencidos pelos professores, na busca por melhorias nas avaliações das turmas e nos 

resultados gerais da escola. E foi um dos principais motivos que provocou a minha 

pesquisa por ações que pudesse ajudar a combater este quadro. O constante contato com 

esse público tão jovem e desperdiçando oportunidades de aprendizado, passou a me 

incomodar bastante. 

 Apesar desse cenário de desmotivação dos alunos, ainda existem aqueles que 

agem de forma diferenciada, são assíduos, interessados e procuram participar das aulas. 

São alunos assim que tem me procurado para conversar sobre pretensões para o futuro 

após o Ensino Médio. Sou uma professora que procura trabalhar os conteúdos 

programáticos levando sempre algo diferenciado para as aulas, com informações do 

cotidiano, que despertem a atenção dos alunos. Também procuro participar de projetos 

escolares e incentivar os alunos a aproveitarem estas oportunidades para ganhar mais 

conhecimento. No ano de 2015, levei um grupo de alunos da 3ª série do Ensino Médio do 

Colégio Estadual Jacques Raimundo para participar de um evento na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, chamado Projeto Herdeiros do Pré-sal, no qual o grupo 

recebeu o nome de Equipe Desafio e desenvolveu um trabalho sobre o tema do pré-sal, 

com apresentação numa feira na universidade (Figura 3A). Foi a primeira vez que os 

alunos saíram do colégio para participar de um evento externo, se apresentando para 

várias pessoas e concorrendo com alunos de colégios maiores e mais reconhecidos. O 
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grupo que, primeiramente não estava confiante em poder fazer uma boa apresentação, 

teve uma participação exemplar e foi reconhecido pelos avaliadores ganhando o prêmio 

de projeto revelação (Figura 3B). Como professora, coordenadora do grupo, procurei 

passar segurança e confiança aos alunos, para que eles pudessem se apresentar bem aos 

visitantes e avaliadores da instituição. Ao retornar ao colégio, observei que esta atividade 

estimulou outros alunos a querer participar de oportunidades similares, pois recebi 

pedidos de outros alunos para convidá-los a participar dos próximos eventos como este 

do Herdeiros do Pré-sal. 

 

Figura 3 - Equipe durante a feira de apresentação do trabalho (Figura 3A) e premiação dos alunos 
como Projeto Revelação – Projeto Herdeiros do Pré-sal (Figura 3B) 

 

Diante de todo o quadro descrito, procurei fazer uma análise considerando, 

primeiramente, a questão de fora para dentro da escola. Percebi que o aluno tem que estar 

motivado a querer buscar o meio escolar como ponte para um futuro mais promissor. Ele 

precisa querer conviver neste meio e tirar proveito de tudo que a escola lhe oferece. Num 

segundo momento, foi feita uma análise da questão com foco no meio escolar. Observei 

que a maioria dos estudantes não demonstra muito interesse em aprender os conteúdos 

apresentados em aula. O maior interesse é em saber se a nota que receberam os levam à 

uma aprovação no fim do ano escolar. São alunos que apresentam dificuldades em 

acompanhar todos os conteúdos trabalhados, o que foi observado também nas análises 

realizadas pelo INEP sobre as principais dificuldades dos alunos na avaliação dos 

resultados do PISA 2015. Essa minha percepção vem corroborando com o que outros 

professores vêm percebendo também. 

Refletindo sobre esse quadro, vem a questão: Que proposta pode ser apresentada 

para motivar e mobilizar os alunos para que favoreça o ensino e aprendizagem dos 

mesmos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3B 3A 
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Neste sentido, este trabalho traz uma resposta a essa questão com a 

implementação, em duas escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro, de uma proposta 

que buscou uma intervenção no âmbito escolar, com foco na aproximação da escola com 

diferentes  profissões de forma que o olhar do aluno fosse direcionado para além dos 

muros da escola com perspectivas de futuro e depois para a escola como elo que faz a 

transição e fortalece essa possibilidade. Ela foi constituída duas etapas: 1ª etapa: 

Atividade extraclasse – Realização da feira de profissões “O Ensino de Ciências e as 

Profissões” e 2ª etapa: Atividade em classe – Elaboração e  Aplicação de uma Sequência 

Didática na aula de Química Orgânica, nas turmas de 3ª série do Ensino Médio, sobre o 

tema “A Química dos Pigmentos”, com o objetivo de articular o conteúdo de funções 

orgânicas com a importância do profissional da Química na fabricação destes produtos 

sob a óptica de Gaston Bachelard. 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

Mostrar, por meio de uma atividade escolar estratégica, que a aproximação do 

aluno do mercado de trabalho através do contato com profissionais de diversas áreas, 

estimula o seu interesse pelo estudo e sua integração à escola.  

1.1.2 Objetivos Específicos 

1- Realizar um levantamento junto aos alunos sobre os cursos de interesse.  

2- Realizar feiras de profissões com várias atividades de sensibilização dos alunos   

do Ensino Médio nas escolas. 

3- Aplicar uma sequência didática na aula de Química Orgânica das turmas de 3ª 

série do Ensino Médio, correlacionando o tema abordado com a prática executada 

por uma profissão da área de Ciências, com a elaboração de uma cartilha como 

produto final. 

4- Divulgar nas escolas os eventos em instituições de graduação que os aproxime de 

cursos de graduação e de cursos profissionalizantes (ENEM, feiras, projetos, 

cursos, etc). 

 

 Este trabalho está dividido em 6 capítulos.  

O capítulo 1 apresenta o contexto que motivou o desenvolvimento do trabalho, o 

problema sobre a falta de motivação dos alunos e o baixo desempenho escolar, 

principalmente na área de Ciências, o contraste entre o cenário negativo observado e a 
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existência de alunos ainda interessados em participar das atividades desenvolvidas no 

meio escolar e a proposta indicada para tentar ajudar a resolver os problemas de falta de 

motivação e baixo desempenho escolar dos alunos e seus objetivos.  

O capítulo 2 aborda os referenciais que deram suporte a este trabalho, as 

instituições que mensuram os indicadores de desempenho escolar, o currículo utilizado 

para o Ensino Médio e os documentos legais que dão suporte a este tema. Também 

apresenta o referencial teórico de Gaston Bachelard para auxiliar no entendimento das 

dificuldades de aprendizagem dos alunos na aula de Química e no rompimento de seus 

obstáculos. 

O capítulo 3 apresenta a metodologia adotada, a qual foi dividida em duas etapas 

com estratégias diferentes, uma atividade extraclasse e uma atividade em classe. Em 

ambas as etapas, foram realizadas avaliações para verificar os efeitos nos alunos. 

O capítulo 4 apresenta os resultados encontrados na aplicação das ações 

estratégicas no meio escolar, e as análises quantitativa e qualitativa, além da reflexão 

sobre esses resultados. 

O capítulo 5 apresenta o produto originado a partir deste trabalho, uma cartilha 

com sequência didática de aula de Química sobre funções orgânicas para alunos de 3ª 

série do Ensino Médio, com informações sobre o objetivo, o conteúdo abordado, o 

referencial teórico considerado, a metodologia utilizada, dentre outros. 

O capítulo 6 apresenta as considerações finais, com as observações da professora, 

a autora, sobre as ações estratégicas realizadas na aplicação da metodologia no meio 

escolar, citando a interface com a abordagem de Bachelard, e os seus reflexos, que 

resultou em mudança no comportamento dos alunos, e que continuava a ser observada no 

ano de 2018. Neste capítulo, também é ressaltada a importância da prática da reflexão no 

entendimento do conteúdo estudado por parte dos alunos e de se fazer a abordagem do 

conteúdo estudado de forma interdisciplinar no meio escolar, para favorecer o 

aprendizado dos alunos e a motivação dos mesmos pelo estudo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Esse capítulo aborda os referenciais que deram suporte a este trabalho. Os 

relatórios das instituições que mensuram os indicadores de desempenho de alunos da 

Educação Básica que são: o PISA, como indicador internacional, o SAEB e o IDEB, como 

indicadores nacionais. Tomou-se também como referenciais o currículo mínimo utilizado 

no Estado do Rio de Janeiro e os documentos legais a Lei de Diretrizes e Bases – LDB e 

a Base Nacional Comum Curricular – BNCC para o Ensino Médio que se encontra, ainda, 

em avaliação.  

Além disso, trago o referencial teórico Bachelard para me auxiliar no 

entendimento das problemáticas do meio escolar, a fim de definir ações para eliminar a 

possibilidade de pensamento vago dos estudantes sobre algumas profissões e na 

compreensão dos obstáculos que dificultam a aprendizagem dos alunos na aula de 

Química. 

  

2.1- OS INDICADORES DE DESEMPENHO – PISA, SAEB e IDEB. 

O PISA é um programa internacional que foi lançado em 1997 pela OCDE 

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) com o objetivo de 

identificar o que é importante para os cidadãos saberem e serem capazes de fazer, e a 

necessidade de desenvolver evidências comparadas entre países com base no desempenho 

dos estudantes. O PISA avalia o que alunos de 15 anos, no final da educação obrigatória, 

adquiriram em relação a conhecimentos e habilidades essenciais para a completa 

participação na sociedade moderna. E o Brasil participando deste programa, pode aferir 

os conhecimentos e habilidades dos estudantes de 15 anos em leitura, Matemática e 

Ciências, contrastando com resultados do desempenho de alunos de 35 países membros 

da OCDE, além de 35 países/economias parceiras. 

O PISA realiza avaliação trienal e foca três áreas – Ciências, leitura e Matemática 

–além da contextualização dos resultados por meio de questionários aplicados aos 

estudantes, diretores de escolas, professores e pais. No ano de 2015, o PISA avaliou 

também o domínio sobre resolução colaborativa de problemas. O PISA não apenas 

estabelece o que os alunos podem reproduzir de conhecimento, mas também examina 

quão bem eles podem extrapolar o que têm aprendido e aplicar o conhecimento em 

situações não familiares, ambos no contexto escolar ou não. Segundo a OCDE, essa 
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perspectiva reflete o fato das economias modernas valorizarem os indivíduos não pelo 

que sabem, mas pelo que podem fazer com o que sabem. 

A OCDE disponibiliza os questionários contextuais do PISA e um número de itens 

de cada área avaliada para que educadores e pesquisadores compreendam melhor como 

os instrumentos foram constituídos. Com essa disponibilidade, cada vez mais gestores 

estão utilizando os resultados dos estudos como o PISA para tomar decisões sobre a 

educação – por exemplo, o Plano Nacional de Educação (PNE). O PNE estabelece uma 

meta de melhoria do desempenho dos alunos da Educação Básica nas avaliações da 

aprendizagem no PISA, este é considerado como instrumento externo de referência, 

internacionalmente reconhecido8. O PNE projetou as metas para os anos de 2015, 2018, 

e 2021, considerando a média dos resultados em Matemática, leitura e Ciências, da 

seguinte forma: 438, 455, e 473 respectivamente. Dessa maneira, é importante que todos 

que participam do meio escolar, especialistas e a sociedade em geral, entendam esta 

avaliação e seus objetivos, de forma a considerá-la na busca pela melhoria dos resultados 

dos estudantes brasileiros. 

Cada ciclo do PISA dá foco em uma das áreas definidas, e a avaliação tem a maior 

parte dos itens centrada na área foco (aproximadamente dois terços do total do tempo do 

teste) e os demais voltados para as outras duas áreas, e estas também podem fornecer 

elementos suficientes para comparações entre os anos. O PISA de 2015 teve foco em 

Ciências. O sistema de alternara avaliação das áreas do conhecimento ocorre a cada nove 

anos, com uma análise aprofundada do desempenho dos estudantes na área foco e uma 

análise das tendências nas áreas de menor domínio. 

A avaliação é realizada através de questionários distribuídos aos estudantes, pais, 

diretores de escolas e professores. O PISA também coleta informações sobre o histórico 

familiar dos alunos, suas oportunidades e seus ambientes de aprendizagem. Os 

questionários contextuais gerais dos estudantes e da escola são obrigatórios a todos os 

países participantes. Além destes, quatro diferentes tipos de questionários foram 

disponibilizados como opção no PISA 2015: questionário sobre familiaridade com 

                                                           
8 BRASIL. Câmara dos Deputados. Lei 13.005 de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de 
Educação – PNE e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-13005-25-junho-2014-778970-publicacaooriginal-
144468-pl.html> Acesso em 14 out. 2016. 
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tecnologias da informação para os estudantes, questionário sobre a carreira educacional 

dos estudantes, questionário para os pais e questionários para os professores. 

O SAEB foi instituído em 1990, e tem como principal objetivo realizar um 

diagnóstico da educação básica brasileira a cada dois anos. Esta avaliação fornece 

informações para a formulação, reformulação e o monitoramento das políticas públicas 

nas esferas municipal, estadual e federal, visando a contribuir para a melhoria da 

qualidade, equidade e eficiência do ensino. Além disso, também é uma fonte de dados e 

indicadores sobre fatores de influência do desempenho dos alunos nas áreas e anos 

avaliados (IDEB). 

Em 2005, o SAEB foi reestruturado e passou a ser composto por duas avaliações: 

a Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB), que manteve as características, os 

objetivos e os procedimentos da avaliação efetuada até aquele momento pelo SAEB, e a 

Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), conhecida como Prova Brasil, 

criada com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas das redes 

públicas. Em 2013, a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) foi incorporada ao 

SAEB para melhor aferir os níveis de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa 

(leitura e escrita) e em Matemática. Atualmente o SAEB é composto pelas três avaliações 

externas em larga escala –ANEB, ANRESC, e ANA. 

A ANEB é uma avaliação bianual que abrange, de forma amostral, escolas e 

alunos das redes públicas e privadas do país, em áreas urbanas e rurais, matriculados na 

4ª série (5° ano) e 8ª série (9° ano) do Ensino Fundamental e no 3° ano do Ensino Médio 

regular. Essa prova mantém as características, os objetivos e os procedimentos da 

avaliação da educação básica efetuada até 2005 pelo Saeb, tendo como foco avaliar a 

qualidade, a equidade e a eficiência da educação básica brasileira. Os resultados do país 

são apresentados por regiões geográficas e unidades da federação. 

A ANRESC – Prova Brasil – é uma avaliação censitária bianual envolvendo os 

alunos da 4ª série (5° ano) e 8ª série (9° ano) do Ensino Fundamental das escolas públicas 

que possuem, no mínimo, 20 alunos matriculados nas séries/anos avaliados. Seu objetivo 

principal é mensurar a qualidade do ensino ministrado nas escolas das redes públicas, 

fornecendo resultados para cada unidade escolar participante bem como para as redes de 

ensino em geral. Apresenta, ainda, indicadores contextuais sobre as condições extra e 

intraescolares em que ocorre o trabalho da escola. 

A ANA é uma avaliação censitária envolvendo os alunos do 3° ano do Ensino 

Fundamental das escolas públicas, com o objetivo principal de avaliar os níveis de 
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alfabetização e letramento em Língua Portuguesa, alfabetização Matemática e condições 

de oferta do Ciclo de Alfabetização das redes públicas. A ANA foi incorporada ao Saeb 

pela Portaria n° 482, de 7 de junho de 20139. 

O IDEB é o principal indicador da qualidade da educação básica no Brasil. É 

calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar realizado 

todos os anos, e médias de desempenho nas avaliações do INEP, a Prova Brasil (para 

IDEBs de escolas e municípios) e a SAEB (no caso dos IDEBs dos estados e nacional) – 

avaliações aplicadas no 5° e 9° ano do Ensino Fundamental e no 3° ano do Ensino Médio. 

Para fazer essa medição, o IDEB utiliza uma escala que vai de 0 a 10. A meta para o 

Brasil é alcançar a média 6,0 até 2022, patamar educacional correspondente ao de países 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), como 

Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Suécia. 

O cenário de estudo requer atenção e cuidado de professores, coordenadores, 

colaboradores e diretores. Depende de uma mobilização das pessoas que fazem com que 

a instituição continue atuante, produzindo conhecimento, fazendo a diferença.  

O aluno como foco principal e frente a demanda apresentada, com toda a 

necessidade de sobreviver num país capitalista em crise econômica, precisa ser 

estimulado a querer estar na escola para estudar mais. A presença dele é importante, mas 

é fundamental que ele tenha um olhar diferenciado para a escola. A escola é produtora de 

saber, de amadurecimento de conhecimentos. Dessa forma, os alunos precisam perceber 

que sua vivência no ambiente escolar alavancará seu potencial para crescer como ser 

humano, como cidadão. 

Em função desta necessidade de estímulo, o professor com o apoio de todo o grupo 

escolar estará na condição de intervir e incentivar o crescimento desses alunos, com um 

olhar além dos muros da escola. É a necessidade de preparar os alunos para um novo abrir 

de horizontes. Para que cada aluno, perceba que possui um dom e capacidade de conseguir 

conquistar uma melhor oportunidade no mercado e um futuro melhor como cidadão, e 

que a escola pode ajudá-lo nesta conquista. É a escola fazendo a diferença na vida deles. 

 

                                                           
9 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA – MEC. Portaria N°482, de 07 de junho de 2013. Dispõe 
sobre o Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB. Disponível em: 
<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/legislacao/2013/portaria_n_482_07062
013_mec_inep_saeb.pdf>. Acesso em: 15 out. 2016. 
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2.2- O CURRÍCULO PARA O ENSINO MÉDIO 

Quando se pensa na área educacional, na sua história, no seu desempenho, se 

pensa quase que automaticamente no currículo. Nesse momento surgem questões sobre o 

que se considera como temas ideais para o ensino, o que está sendo ensinado, o que está 

sendo aprendido pelos alunos e o que não está sendo possível ensinar. Quais são as 

maiores dificuldades dos estudantes e os maiores entraves no meio escolar que impedem 

o avanço na aplicação dos temas? As análises destas questões são feitas com base no 

currículo considerado.  

O currículo é um documento estratégico da área de Educação de um país, que 

norteia as diretrizes a serem respeitadas por cada unidade escolar. É a referência que 

existe para entender um pouco melhor sobre este universo. Ele ajuda a conhecer sobre os 

objetivos de cada nível escolar, onde se pretende chegar no desenvolvimento do 

aprendizado de cada etapa do ensino.  

A avaliação do currículo também reflete os anseios de uma sociedade, o que se 

pretende disseminar aos jovens, que nível de conhecimento se deseja alcançar na 

população, que avanço é almejado no desenvolvimento de um povo. Sabendo-se que a 

sociedade se renova periodicamente, são renovados também os seus interesses. Essas 

mudanças também aparecem no currículo. De alguma forma, mais automaticamente ou 

não, mais explicitamente ou não, mas aparecem. Através da avaliação do currículo 

também é possível se avaliar a progressão da área educacional de uma sociedade.  

Segundo Ebenezer Takuno de Menezes10, 2001: 

 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB), de 1996, orienta para um currículo de 
base nacional comum para o ensino fundamental e médio. As disposições sobre 
currículo estão em três artigos da LDB. Numa primeira referência, mais geral, 
quando trata da Organização da Educação Nacional, define-se a competência 
da União para “estabelecer em colaboração com os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino 
fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos 
mínimos, de modo a assegurar formação básica comum”. Outras referências, 
mais específicas, estão no capítulo da Educação Básica, quando se define que 
“os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento 
escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e 
locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela”. Finalmente, são 
estabelecidas as diretrizes que deverão orientar os “conteúdos curriculares da 

                                                           
10 MENEZES, Ebenezer Takuno de; SANTOS, Thais Helena dos. Verbete currículo escolar. Dicionário 
Interativo da Educação Brasileira – Educabrasil. São Paulo: Midiamix, 2001. Disponível em: 
<http://www.educabrasil.com.br/curriculo-escolar/>. Acesso em: 18 abr. 2018. 
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educação básica”, que envolvem: valores, direitos e deveres e orientação para 
o trabalho. 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) N°9.394 de 199611, cita que “A 

educação escolar deverá vincular-se ao mundo e à prática social”.  

Considerando o conteúdo citado pela LDB N°9.394/1996, mais especificamente 

aos dois últimos artigos citados, isso leva a refletir sobre as características do público que 

se quer atender, sobre com que tipo de sociedade se está trabalhando e qual está sendo 

formada. A escola é um local de desenvolvimento de ideias e habilidades, de exposição 

de anseios e pensamentos, de descobrimento de potenciais nos alunos. Articulando temas 

junto às turmas, é natural que as atividades resultem em retornos que demonstrem os 

comportamentos, as necessidades e desejos dos alunos. Assim, é importante ter um 

acompanhamento sobre a aplicação do currículo, em como é utilizado, se está atualizado 

frente às necessidades do povo, visando sempre o aprimoramento e avanço da sociedade. 

O currículo aplicado para o Ensino Médio nas escolas do Estado do Rio de Janeiro, 

nomeado como Currículo Mínimo, encontra-se neste ano de 2018 na versão do ano de 

2012, para as disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa/Literatura, História, 

Geografia, Filosofia, Sociologia, Ciências/Biologia, Física, Química, Língua Estrangeira, 

Educação Física e Artes. 

O currículo mínimo apresenta as competências e habilidades12, para a elaboração 

dos planos de curso das escolas. Mas apesar dos profissionais da educação terem se 

empenhado na elaboração do currículo mínimo, o mesmo foi divulgado com a percepção 

de que ao longo da sua aplicação prática, poderia necessitar modificações futuras.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN, 

2000), o Brasil, por intermédio do Ministério da Educação, está empenhado em fazer a 

reforma do Ensino Médio. O país frente aos avanços tecnológicos e às mudanças exigidas 

pela sociedade aos meios de produção de bens e serviços, também exige por 

                                                           
11 BRASIL. Congresso Nacional. Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso 
em: 14 out. 2016. 

 
12 CURRÍCULO MÍNIMO 2012, QUÍMICA. Ensino Médio. 1ª a 3ª série. Secretaria de Estado de Educação 
do Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: 
<http://www.rj.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=47711fa6-e515-4f8e-8843-
53b7581636e0&groupId=91317>. Acesso em: 10 jun. 2018. 
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consequência, mudanças por parte das escolas, que proporcionem aos estudantes um 

conhecimento mais atualizado e coerente com as demandas de mercado, dando melhores 

perspectivas de futuro aos alunos. Como professora do Ensino Médio de colégio público 

e em contato direto com alunos deste nível educacional, foi possível perceber um público 

que vive o conflito entre o interesse particular de querer crescer como cidadão atuando 

em profissão que o satisfaça como pessoa, e a necessidade de conseguir sobreviver numa 

sociedade com tantas carências e que os afasta do meio educacional, principalmente por 

se sentirem obrigados a entrar no mercado de trabalho mais rapidamente. Foi observado 

também que esse mesmo público ainda credita nos professores a esperança de ajuda, de 

um direcionamento mais acertado nesta etapa de mudança de vida, pois mesmo com todas 

as dificuldades enfrentadas durante o curso, os professores ainda conseguem semear nos 

alunos valores como respeito mútuo, verdade, força para conquistar seu espaço na 

sociedade.  

Assim, esta proposta deste trabalho de uma atividade escolar, extra curricular, vem 

ao encontro do fortalecimento dos alunos no sentido de dar continuidade aos objetivos de 

realização pessoal e direcionar aqueles cujos objetivos ainda se encontram indefinidos. 

O Conselho Nacional da Educação (CNE) homologou em dez/2017 a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Médio. Um documento normativo, 

de aplicação nacional para a Educação Básica, no qual estabelece os conhecimentos, 

competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam durante a 

escolaridade básica. Este documento será usado como base para a nova revisão dos 

currículos a serem considerados em cada nível educacional. Porém, a BNCC do Ensino 

Médio ainda deverá passar por cinco audiências públicas antes de ser aprovada pelo 

CNE13. 

Há especialistas, como Gabriel Corrêa, Gerente de Políticas Educacionais do 

Todos pela Educação, e Mônica Gardelli Franco, Superintendente do CENPEC14, que 

fazem alertas de que a BNCC pode favorecer a desigualdade entre os estados.  Na etapa 

                                                           
13 ÚLTIMA versão da Base Curricular do ensino médio vai ter primeira audiência pública. G1, Educação. 
11 de abr. 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/educacao/noticia/ultima-versao-da-base-curricular-
do-ensino-medio-vai-ter-primeira-audiencia-publica-em-maio-veja-cronograma.ghtml.> Acesso em: 23 
abr. 2018. 
14 FAJARDO, Vanessa; MORENO, Ana Carolina. Base Curricular do ensino médio pode ampliar 
desigualdades entre estados, dizem especialistas. G1. G1 Educação. Brasil. 09 abr. 2018. Disponível em: 
<https://www.google.com.br/amp/s/g1.globo.com/google/amp/g1.globo.com/educacao/noticia/base-
curricular-do-ensino-medio-pode-ampliar-desigualdades-entre-estados-dizem-especialistas.ghtml>. 
Acesso em: 20 mai. 2018. 
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de avaliação em que a mesma se encontra, ainda haverá muito a ser discutido sobre suas 

abordagens e impactos.  

Considerando a abordagem deste trabalho, acredito que o mesmo pode vir a 

colaborar com o atendimento à BNCC15, a qual cita que cabe... 

 

aos sistemas e as escolas adotar a organização curricular que melhor responda 
aos seus contextos e suas condições: áreas, interáreas, componentes, projetos, 
centros de interesse, etc. Independentemente da opção feita, é preciso “romper 
com a centralidade das disciplinas nos currículos e substituí-las por aspectos 
mais globalizadores e que abranjam a complexidade das relações existentes 
entre os ramos da ciência no mundo real” (DCN, 2013, p. 183). Para tanto 
podem ser criadas situações de trabalho mais colaborativas, que se organizem 
com base nos interesses dos estudantes e favoreçam seu protagonismo. 

 

Na BNCC são citadas algumas possibilidades de articulação entre as áreas do 

conhecimento, como por exemplo, laboratórios, oficinas, clubes, observatórios, 

incubadoras, núcleos de estudos, e núcleos de criação artística. No caso deste trabalho, 

foram utilizados núcleos de estudos nas pesquisas e apresentações feitas pelos alunos. 

Para a BNCC, nos núcleos são desenvolvidos estudos e pesquisas, promovem fóruns de 

debates sobre determinado tema de interesse e disseminam conhecimentos por meio de 

eventos – seminários, palestras, encontros, colóquios, publicações, campanhas, etc. 

Este trabalho também se aproximou de um dos objetivos da BNCC para a área de 

Linguagem, quando proporcionou o exercício de reflexão dos alunos sobre o tema 

abordado. A BNCC prioriza campos de atuação social, como o campo da vida pessoal, 

possibilitando ser suporte para os processos de construção de identidade e de projetos de 

vida. 

Ao chegar no Ensino Médio, é muito natural perceber nos alunos a dúvida sobre 

o que fazer após esta etapa. Eles são constantemente questionados, principalmente por 

professores e familiares, se já pensaram e decidiram sobre esta questão. Uma pergunta 

difícil de responder sem um amadurecimento do aluno, sobre o que gosta, se ele se 

identifica com o perfil do profissional de determinada área, e se seria feliz trabalhando na 

função deste profissional. 

Porém, como citado por Tiago Mavichian16... 

                                                           
15 BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR – BNCC. Educação é a Base. Ensino Médio. Disponível 
em: <file:///E:/Dissertação/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2018. 
16 MAVICHIAN, Tiago. Blog Companhia de Estágios. PPM. Human Resources. Qual a importância das 
feiras de profissões? 18 set 2018. Disponível em: < https://www.ciadeestagios.com.br/qual-a-importancia-
das-feiras-de-profissoes/> Acesso em: 11 nov 2018. 
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existem eventos voltados especialmente para esse público, como as feiras de 
profissões, que auxiliam vestibulandos a conhecerem melhor as opções do 
mercado de trabalho... essas exposições podem ser uma excelente 
oportunidade para quem não está totalmente decidido sobre qual carreira 
seguir... As experiências trazidas nas feiras podem ser muito boas para que os 
estudantes tirem dúvidas sobre a realidade de cada profissão e assim, possam 
avaliar se realmente se identificam com essa carreira (MAVICHIAN, 2018).   

 

Seguindo esta linha de pensamento, de favorecimento aos alunos de um 

entendimento melhor sobre as profissões de interesse, motivando-os a se aplicarem mais 

nos seus estudos, foi introduzida a estratégia de se realizar uma Feira de Profissões neste 

trabalho. 

Uma segunda estratégia foi amadurecida neste trabalho, para aumentar o 

conhecimento dos alunos sobre o Ensino de Ciências, mais especificamente no Ensino de 

Química. Sabendo que a disciplina de Química estuda o lado abstrato dos materiais, foi 

definida uma sequência didática para abordar um tema do programa da disciplina de 

Química da 3ª série do Ensino Médio, junto aos alunos das turmas desta série e que 

participaram deste trabalho. 

De acordo com Amaral17... 

 

As sequências didáticas são um conjunto de atividades ligadas entre si, 
planejadas para ensinar um conteúdo, etapa por etapa. Organizadas de acordo 
com os objetivos que o professor quer alcançar para a aprendizagem dos 
alunos, elas envolvem atividades de aprendizagem e de avaliação. Podem e 
devem ser usadas em qualquer disciplina ou conteúdo, pois auxiliam o 
professor a organizar o trabalho na sala de aula de forma gradual, partindo de 
níveis de conhecimento que os alunos já dominam para chegar aos níveis que 
eles precisam dominar (AMARAL, 2015). 

 

Na aplicação da sequência didática, foi utilizado o referencial teórico de Gaston 

Bachelard, a fim de favorecer o aumento do conhecimento científico no tema abordado 

nos alunos. 

  

2.3 A ABORDAGEM DO ENSINO SOB À LUZ DA PEDAGOGIA DE GASTON 

BACHELARD 

                                                           
17 AMARAL, Heloisa. Sequência Didática e Ensino de Gêneros Textuais.  Biblioteca – Revista Escrevendo 
o Futuro, São Paulo, 2015. Disponível em: 
<https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-
publicacoes/revista/artigos/artigo/1539/sequencia-didatica-e-ensino-de-generos-textuais>. Acesso em: 13 
out 2018. 
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Os alunos de Ensino Médio são jovens em fase de grandes transformações e de 

mudanças na vida. Naturalmente são exigidos deles, mais precocemente, mais atenção, 

amadurecimento e responsabilidade na vida educacional para que possam enfrentar os 

desafios exigidos pelo mercado de trabalho. Porém, no geral, eles não percebem esta 

necessidade de imediato, pois ainda se sentem em outro momento, de diversão, de 

descontração. Este salto da vida educacional para a vida profissional para um estudante, 

é um momento crítico e delicado no qual muitas das vezes não se sentem preparados. O 

que é perfeitamente normal, frente a pouca vivência que os jovens têm da vida e de 

experiência neste universo. Em se tratando de jovens do Ensino Médio de colégio público, 

esta mudança é ainda mais crítica pela pouca idade que possuem, por serem na sua grande 

maioria jovens de baixa renda e pelo tempo dispendido para o curso do Ensino Médio, 

que acaba sendo pouco devido aos diversos problemas enfrentados.  

A entrada no mercado de trabalho passa pela preocupação com a escolha de uma 

profissão. Esse momento de decisão é, na maioria das vezes, difícil para os estudantes. A 

abordagem de Bachelard pode auxiliar na definição de ações para ajudar os estudantes 

nessa fase, através da aproximação destes com alguns profissionais, eliminando a 

possibilidade de pensamento vago dos alunos sobre algumas profissões. Conforme 

abordado por Bachelard, trata-se do combate a generalização do pensamento, do 

conhecimento pragmático, neste caso, das profissões. E o curso do Ensino Médio pode 

ajudar com esclarecimentos e orientações aos alunos, excluindo a possibilidade de 

entendimento equivocado sobre profissões. 

Na busca por estratégias de ensino que proporcionasse o avanço no conhecimento 

de jovens nestas condições, procurou-se observar os estudantes, mais especificamente, 

buscando entender o comportamento desses jovens nas aulas de Química quando se 

deparavam com as dificuldades no aprendizado, com o desconhecido. A existência de um 

conteúdo mais difícil de ser assimilado pelo aluno, por si só, já se apresenta como uma 

barreira para o avanço no conhecimento. Sabendo que a Ciência é uma área que está em 

constante desenvolvimento, é esperado que sempre haja avanços a serem conquistados e 

por consequência novos temas a serem abordados com os alunos, levando a novas 

alternativas de exercícios para favorecer o aprendizado por parte dos mesmos. O aluno 

frente a uma dificuldade de entendimento, não pode se sentir desmotivado a aprendê-lo. 

Porém, na maioria das vezes, não é isso que se verifica. 
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Quando se fala de aprendizado de Ciência, nos aproximamos da Filosofia da 

Ciência, buscando entender como ela se concretiza durante o ensinamento ao aluno. Nesta 

linha de investigação, verificou-se Bachelard citando que ...  

 

a filosofia da ciência é uma filosofia aberta, pois seus princípios não são 
intocáveis e suas verdades não são totais e acabadas. Pensar cientificamente é 
colocar-se no campo epistemológico intermediário entre teoria e prática, entre 
matemática e experiência... E que na formação do espírito científico, o 
primeiro obstáculo epistemológico é justamente a experiência primeira, aquele 
primeiro contato com um fenômeno, com um objeto, antes e acima de qualquer 
crítica. É a interpretação ingênua, simplista, de um evento ou objeto... Tudo 
isso, leva à famosa filosofia do não, de Bachelard. Na formação do espírito 
científico é preciso dizer não à experiência primeira. A explicação científica 
não é a explicação ingênua que se dá aos eventos e objetos (MOREIRA; 
MASSONI18,2016, apud BACHELARD, 1991). 

 

Neste trabalho foram usadas estratégias que proporcionassem a quebra de 

barreiras de conhecimento, sobre o pensamento de Bachelard que nos leva... 

 

... a uma tentativa de expurgo de obstáculos epistemológicos e se constitui 
como um conjunto de erros retificados. Isso porque, para ele, não existe 
conhecimento e nem verdade sem erro retificado. Nesse caminho, seria forçoso 
aceitar, para a epistemologia, o postulado de que o objeto não pode ser 
designado com um objetivo imediato, pois é preciso aceitar uma verdadeira 
ruptura entre o conhecimento sensível e o conhecimento científico, sem 
pragmatismo e realismo imediato” (RODRIGUES; GRUBBA19,2012, apud 
BACHELARD, 2006). 

 

Ao enfrentar as dificuldades apresentadas pelos alunos com uma abordagem que 

favoreça o aprendizado dos mesmos, é possível avançar com o conhecimento e motivá-

los a se empenharem mais. O aluno motivado, realiza suas tarefas de forma prazerosa e 

os resultados aparecem e são melhores. As dificuldades apresentadas pelos alunos no 

aprendizado são consideradas como obstáculos epistemológicos (FONSECA20,2008, 

                                                           
18 MOREIRA, Marco Antonio; MASSONI, Neusa Teresinha. Interfaces entre visões epistemológicas e 
ensino de ciências. Ensino, Saúde e Ambiente. Rio Grande do Sul, UFRGS, v.9, pp. 1-32, abril, 2016.  
19 RODRIGUES, Horácio Wanderlei; GRUBBA, Leilane Serratine. Bachelard e os obstáculos 
epistemológicos à pesquisa científica do direito. Brasil, 2012. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2177-70552012000100013> Acesso em 04 
fev. 2018. 

20 FONSECA, Dirce Mendes da. A pedagogia científica de Bachelard: uma reflexão a favor da qualidade 
da prática e da pesquisa docente. Centro Universitário de Brasília. Educação e Pesquisa. São Paulo, v.34, 
n.2, p. 361-370, mai/ago. 2008. Disponível em: 
<file:///F:/Dissertação/Pedagogia%20cientifica%20de%20Bachelard.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2018.   
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apud BACHELARD, 2000). São exatamente estas barreiras que impedem o entendimento 

por parte do aluno e que interrompem o avanço do conhecimento.  

Desse modo, o conhecimento se forma na fronteira do desconhecido e do 

conhecido. 

Nesse sentido, a sequência didática foi desenvolvida usando um produto do 

cotidiano dos alunos, a fim de aproximá-los da atividade e motivá-los a acompanhar a 

apresentação, porém, com a abordagem do conteúdo científico de forma diferenciada. Ao 

final, eles foram divididos em grupos para realizar uma pesquisa sobre um outro produto, 

fazendo uma abordagem similar à que foi apresentada em sala pela professora. Dessa 

forma, os alunos tiveram a oportunidade de exercitar os conceitos estudados, perceber a 

aplicação e a importância do que foi estudado em sala de aula na fabricação do produto 

que eles pesquisaram. O detalhamento da sequência didática está descrito no item 4.4. 

Assim torna-se importante a dinâmica realizada em sala de aula, na apresentação 

dos conteúdos aos alunos, estimulando nos mesmos a crítica durante o estudo dos temas. 

A prática da crítica durante o estudo favorece a confirmação do entendimento do conteúdo 

estudado, concretizando o aprofundamento do conhecimento. Nesta prática, como 

primeira etapa é preciso formular um problema, e não fazer uso da opinião para 

fundamentá-lo. Nesta prática científica, Bachelard alerta... 

 

... que nada se pode fundar a partir da opinião; é necessário, antes de mais, 
destruí-la. Ela constitui o primeiro obstáculo a ultrapassar. O espírito científico 
proíbe-nos de ter uma opinião sobre questões que não compreendemos, sobre 
questões que não sabemos formular claramente. É preciso antes de tudo saber 
formular problemas... É precisamente o sentido do problema que dá a marca 
do verdadeiro espírito científico (FONSECA21, 2008, apud BACHELARD, 
2000). 

 

Essa mudança pedagógica de estímulo para um exercício diferenciado dos temas 

em sala de aula, impulsiona uma transformação da prática docente, que em muitos casos 

é conservadora, fazendo com que os professores busquem se reinventar, levando para a 

sala de aula novas estratégias pedagógicas. É a chamada pedagogia consciente, fazendo 

com que o professor adote metodologias conscientes que privilegiem uma pedagogia em 

                                                           
21 FONSECA, Dirce Mendes da. A pedagogia científica de Bachelard: uma reflexão a favor da qualidade 
da prática e da pesquisa docente. Centro Universitário de Brasília. Educação e Pesquisa. São Paulo, v.34, 
n.2, p. 361-370, mai/ago. 2008. Disponível em: 
<file:///F:/Dissertação/Pedagogia%20cientifica%20de%20Bachelard.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2018.   
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constante ruptura com o conhecimento usual. De acordo com Bachelard, é a necessidade 

de uso de métodos sob “o novo espírito científico”. 

 

Para o autor, “o novo espírito científico” precisa ultrapassar os obstáculos 
epistemológicos que impedem a ciência de progredir. Critica as concepções 
continuístas da história da ciência e introduz a noção de ruptura para mostrar a 
ideia de descontinuidade da ciência. O espírito científico deve se formar 
enquanto se reforma (FONSECA22, 2008, apud BACHELARD, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 FONSECA, Dirce Mendes da. A pedagogia científica de Bachelard: uma reflexão a favor da qualidade 
da prática e da pesquisa docente. Centro Universitário de Brasília. Educação e Pesquisa. São Paulo, v.34, 
n.2, p. 361-370, mai/ago. 2008. Disponível em: 
<file:///F:/Dissertação/Pedagogia%20cientifica%20de%20Bachelard.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2018. 
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3 METODOLOGIA 

 

 O projeto de articulação pedagógica com foco na motivação dos alunos do Ensino 

Médio para melhoria dos seus rendimentos escolares e perspectivas futuras foi realizado 

na Escola, envolvendo professores, alunos e profissionais de carreiras diversas. Ele 

constituiu-se de duas etapas. A primeira foi a realização de uma atividade extraclasse com 

a elaboração e implementação da feira “O Ensino de Ciências e as Profissões” na 

comunidade escolar. A segunda, foi uma intervenção em sala de aula por meio de 

aplicação de uma sequência didática, dedicada à articulação de um conteúdo da Química 

Orgânica com a profissão de Química. 

 O cenário da pesquisa foi duas Unidades Escolares coordenadas pela Secretaria 

de Estado de Educação do Rio de Janeiro, o Colégio Estadual Aydano de Almeida (EAA) 

e o Colégio Estadual Jacques Raimundo (EJR). A primeira, localizada no Centro do 

município de Nilópolis, e a segunda localizada em Realengo, no município do Rio de 

Janeiro. 

O colégio EAA tem uma grande movimentação de alunos e tem atividades em três 

turnos. Tem clientela diferenciada, com alunos interessados, comprometidos, assíduos e 

pontuais em sua maioria. Possuem sonhos e esperança na vida, querem aprender e cobram 

do colégio sempre o melhor. Em 2017, o turno da manhã apresentou 19 turmas no total, 

considerando todo o Ensino Médio e o Ensino Fundamental, com a média de 40 alunos 

por turma. Os turnos da tarde da noite apresentaram 18 turmas cada. 

O colégio EJR é um colégio com um público bem menor e diferenciado. É um 

colégio noturno, composto por alunos com muitas dificuldades de aprendizagem e com 

grande distorção série/idade. Grande parte dos alunos já trabalha, a maioria em ocupações 

informais, e que considera o Ensino Médio como sendo a etapa final da sua formação. 

Em 2017, apresentou o total de 04 turmas de Ensino Médio (02 turmas de 2ª série e 02 

turmas de 3ª série), com a média de 25 alunos por turma.   

O público alvo foi alunos da 1ª série e da 3ª série do Ensino Médio. Inicialmente 

a pesquisa teria como público alvo somente alunos da 3ª série do Ensino Médio. 

Entretanto, a diretora de uma das unidades solicitou que também fossem incluídos alunos 

das turmas da 1ª série do Ensino Médio, do turno da manhã, tendo em vista que havia 

recebido demanda da Secretaria de Educação, de realização de um projeto escolar, que 

incentivasse alunos do Ensino Médio a buscar a graduação.  Foram selecionadas três 

turmas da 3ª série e duas turmas de 1ª série do curso diurno do colégio EAA, e duas turmas 
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de 3ª série do curso noturno do colégio EJR. Todas as turmas do colégio EAA, foram 

turmas do turno da manhã, nas quais a professora de Física que também é a Coordenadora 

do colégio EJR. Ela se disponibilizou para ajudar no contato com o colégio e com as 

turmas, quando fosse necessário. As turmas de 3ª série do colégio EJR que participaram, 

foram as duas únicas turmas deste nível existentes no colégio no ano de 2017. 

A pesquisa se caracteriza por ser quantitativa e qualitativa23, pois além de realizar 

diversas coletas e mensuração de dados para identificação de resultados, também são 

realizadas análises e interpretações dessas informações e das observações feitas pelos 

alunos, a fim de conhecer os retornos de cada etapa do trabalho. A técnica utilizada foi 

de intervenção na comunidade escolar por meio de ações e reflexões sistemáticas. As duas 

etapas da pesquisa foram organizadas conforme descrito nos itens 3.1 e 3.2. 

 

3.1 ATIVIDADE EXTRACLASSE: O ENSINO DE CIÊNCIAS E AS PROFISSÕES 

 O planejamento e execução da atividade extraclasse ocorreram no período de 2016 

-2017. E se constituiu de um conjunto de ações de articulação com o corpo docente e 

Direções das escolas e com as turmas, com a realização de pesquisa do público alvo sobre 

o interesse dos alunos em cursar a graduação ou especialização, do conhecimento sobre 

Ciências e uma profissão de interesse, a realização de uma Feira de Profissões nas escolas 

para aproximação dos alunos de alguns profissionais e possibilidades de carreira, assim 

como orientações e esclarecimentos para quem busca uma carreira/profissão e de 

informações específicas de cada área de atuação, a avaliação de reação dos alunos sobre 

a Feira de Profissões, e de um concurso de redação para verificar as considerações dos 

alunos sobre a importância da escola para o homem com visão de carreira. Essas ações 

foram organizadas e tratadas na seguinte ordem: 

 

1. Elaboração, validação e aplicação de um questionário de diagnose (Apêndice A) 

que versava sobre o interesse dos alunos pela continuidade dos estudos em nível 

de graduação ou especialização além de outras informações. Este pré-questionário 

foi aplicado na turma da 2ª série no segundo semestre de 2016. 

 

                                                           
23 GÜNTHER, Hartnut. Pesquisa Qualitativa versus Pesquisa Quantitativa: Esta é a questão? Universidade 
de Brasília. Psicologia: Teoria e Pesquisa. v. 22, n.2, p. 201-210, mai/ago 2006. Disponível em: 
<www.scielo.br/pdf/%0D/ptp/v22n2/a10v22n2.pdf>. Acesso em: 24 out. 2018. 
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2. Elaboração e apresentação da atividade extraclasse para as Direções das Unidades 

Escolares (Apêndice B e C), explicando os objetivos, das ações que seriam 

realizadas no meio educacional, e a necessidade de apoio principalmente dos 

professores das disciplinas de Ciências da Natureza, de Língua Portuguesa e de 

Produção Textual. A elaboração e apresentações para as duas Direções foram 

realizadas no início do primeiro semestre de 2017. 

 

3. Apresentação da atividade aos professores envolvidos das Unidades Escolares. 

A atividade foi apresentada aos professores das disciplinas participantes, no início 

do ano letivo de 2017, em quatro reuniões no colégio EAA e em três reuniões no 

colégio EJR, agendadas pelas respectivas Direções. Nestas reuniões foi solicitado 

aos professores que a realização das atividades fosse considerada no planejamento 

anual das disciplinas, para que as mesmas fossem registradas nos diários de classe, 

consideradas como atividades das disciplinas nas quais fossem utilizadas o horário 

de aula para trabalho com as turmas participantes. As reuniões foram realizadas 

com professores de Ciências da Natureza e professores de Língua Portuguesa e 

Produção Textual, veja nos Apêndices B e C as pautas das reuniões. 

 

4. Apresentação da atividade aos alunos das turmas participantes das Unidades 

Escolares. 

A atividade foi apresentada aos alunos ainda no início do ano letivo de 2017, em 

reuniões agendadas pelos professores. Os detalhes do conteúdo da apresentação 

podem ser observados no Apêndice D. Nessas reuniões os alunos foram 

convidados a refletir e registrar lembranças da vida escolar, o aprendizado 

adquirido no Ensino de Ciências, e uma profissão de interesse. 

 

5. Execução da feira “O Ensino de Ciências e as Profissões” nas Unidades Escolares. 

A feira foi executada em momentos diferenciados nas duas Unidades Escolares.  

No colégio EAA ocorreu do segundo ao terceiro bimestre de 2017.  No colégio 

EJR ocorreu do terceiro ao quarto bimestre de 2017. No encerramento das 

atividades foram realizados levantamentos de resultados por meio de avaliações 

de reações dos alunos sobre a Feira de Profissões. 

Após a realização da Feira de Profissões foi efetuado pelas professoras de Língua 

Portuguesa e de Produção Textual, um concurso de redação cujo tema foi “A 
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Importância da Escola para o homem com visão de carreira” (Apêndice E). As 

professoras consideraram este concurso como uma das atividades realizadas no 

bimestre, fazendo o registro nos diários de classe. 

 

3.2 ATIVIDADE EM SALA DE AULA: DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE 

UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

A sequência didática foi desenvolvida no terceiro bimestre de 2017 e aplicada nas 

aulas de Química Orgânica, das turmas da 3ª série das duas Unidades Escolares, no quarto 

bimestre de 2017 (Apêndice F). 

O tema da sequência didática escolhido pela professora, a autora, foi “A Química 

dos Pigmentos” devido à sua experiência no assunto, pois atuou como profissional na área 

Química, em laboratório de controle de qualidade de matérias primas, produtos semi-

acabados e produtos acabados, em indústria de tintas gráficas. Além disso, o tema aguça 

a curiosidade dos alunos, pois faz parte, frequentemente, do cotidiano dos jovens. Por 

meio deste tema foi possível explicar aos alunos como o profissional da Química atua 

nesta área, e chamar a atenção deles para a importância de se observar a atuação dos 

profissionais das carreiras de interesse, assim como procurar saber do mercado de 

trabalho para as mesmas. O conteúdo e etapas da sequência didática foram definidos da 

seguinte forma: 

 Etapa 1: Apresentação do vídeo 1 sobre o tema “Descubra os muitos usos do 

petróleo e o seu papel na nossa vida cotidiana”24. Tempo: 2min e 16s. 

Objetivo: Apresentar aos alunos o petróleo como sendo uma fonte de diversos 

produtos de uso no cotidiano da população, dentre eles a tinta. 

 Etapa 2: Apresentação do vídeo 2 sobre o tema “Como se faz – Tinta”25. Tempo: 

6 min. 

Objetivo: Apresentar aos alunos como a tinta é produzida, o controle de qualidade 

do produto e da cor, e a importância do profissional da Química nessa atividade. 

                                                           
24 FUELSEUROPE. Descubra os muitos usos do petróleo e o seu papel na nossa vida cotidiana. Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=g6unFYIEsF4>. Acesso em: 06 set. 2018. 
25 ECONÓMICO TV. “Como se faz – Tinta”. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=DPdWgoTn3jE>.Acesso em: 06 set. 2018. 
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 Etapa 3: Apresentação em data-show de um conteúdo sobre o tema “A Química 

dos pigmentos”. 

Objetivo: Aumentar o conhecimento dos alunos sobre pigmentos, abordando 

sobre a sua história, a diferença existente entre pigmentos e corantes, como observar a 

cor e como é feito o controle da cor, a importância da visão do homem e do profissional 

da Química nesta área, e reconhecer as diferentes funções orgânicas existentes nas 

estruturas químicas de pigmentos orgânicos e que são estudadas nas aulas de Química das 

turmas de 3ª série do Ensino Médio (hidrocarboneto, cetona, aldeído, álcool, ácido 

carboxílico, éter, éster, composto halogenado, amina, amida, nitrocomposto, fenol), e a 

articulação de grupamentos químicos na produção de tons diversos de pigmentos. 

Foi realizada uma avaliação inicial sobre os conhecimentos prévios dos alunos a 

respeito do tema antes da apresentação da sequência didática. E, após o encerramento da 

atividade, fez-se um levantamento das impressões dos alunos sobre a aula. 

Ao encerrar a atividade, foi proposta a divisão da turma, em grupos de quatro 

alunos, para escolha de um outro produto originado do petróleo por cada grupo, e 

aprofundamento, por meio de pesquisa bibliográfica, com a apresentação pelos alunos em 

roda de conversa numa próxima aula. A pesquisa versava sobre as funções químicas 

existentes no produto escolhido e a importância do químico na sua fabricação. 

 

3.3 AVALIAÇÃO DA ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA 

A avaliação foi realizada nos aspectos da apresentação e implementação da Feira 

de Profissões e da aplicação da sequência didática. Seguem os itens avaliados de acordo 

com os aspectos acima mencionados: 

 

 Atividade Extra Classe: Feira de Profissões 

 

1- Avaliação do público alvo feita por meio de questionário de diagnose. 

2- Avaliação de reação dos alunos sobre o projeto Feira de Profissões com o objetivo 

de identificar as percepções dos alunos sobre o evento. Foram avaliadas também 

as redações dos alunos sobre o tema “A importância da escola para o homem com 

visão de carreira”. 

3- Avaliação dos professores e direção das escolas sobre as atividades. 
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 Atividade em Sala de Aula: Sequência Didática 

1- Avaliação das impressões dos alunos sobre a aula “A Química dos Pigmentos”. A 

pesquisa realizada pelos alunos sobre produtos derivados do petróleo foi 

considerada como parte da avaliação do bimestre. 

2- Levantamento, por meio de questionário, sobre as contribuições do Ensino Médio 

e as perspectivas futuras dos alunos, de acordo com as questões mencionadas no 

item 4.4.3.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 O PÚBLICO ALVO 

As avaliações das diagnoses para conhecimento do público alvo, das duas 

Unidades Escolares, realizadas em dez/2016, em que participaram 58 alunos da 2ª 

série do colégio EAA (Apêndice H) e 14 alunos da 2ª série do colégio EJR (Apêndice 

I), teve a seguinte abordagem: 

1. Você cursou todo o seu Ensino Médio em colégio público? 

2. Você cursou todo o seu Ensino Médio na mesma escola? 

3. O que pretende fazer depois que terminar o curso do Ensino Médio? 

(Fazer curso técnico/Fazer curso profissionalizante/Fazer curso de 

graduação/Buscar uma oportunidade de emprego. Em que área?/Ainda 

não sei). 

4. Você recebeu incentivo para cursar a graduação? (Da minha 

escola/Dos meus pais/De parentes/De amigos/Não recebi). 

5. Qual curso de graduação ou profissão gostaria de conhecer mais de 

perto? 

6. Caso não possa cursar a graduação logo que termine o Ensino Médio, 

teria o interesse de cursar futuramente? 

7. Você já buscou informações sobre o Enem? (Sim. Na minha 

escola/Sim. Nas redes sociais./Sim. Nos jornais, revistas e/ou 

telejornais/Sim. Através de pais, parentes ou amigos./Não. Ainda não 

tive interesse.). 

 

A análise dos dados obtidos na diagnose indicou:  

 Que em geral os alunos são provenientes da rede pública e permaneciam na 

mesma escola. Para o colégio EAA, 80% (46 alunos) e para o ERJ, 100% (14 

alunos).  

 Que 93% (13 alunos) do EJR pretendiam dar continuidade aos seus estudos. 

Somente 7% (1 aluno) tinha pretensão de buscar um emprego. Entretanto, no EAA 

o quadro mostrou-se um pouco diferenciado tendo em vista o percentual de alunos 

que não tinham perspectivas futuras (14% dos alunos, ou seja, 8 alunos) e um 

percentual menor de alunos que gostariam de dar continuidade aos estudos. (61% 

dos alunos, ou seja, 35 alunos). 



46 
 

 Que a maioria dos alunos dos dois colégios recebeu incentivo para cursar a 

graduação (80% EAA e 92% EJR, ou seja, 46 e 13 alunos respectivamente). Para 

os alunos do colégio EAA os maiores incentivos foram dos pais (55%, ou seja, 32 

alunos) e de amigos (12%, ou seja, 7 alunos). Para os do colégio EJR os maiores 

incentivos foram dos pais (59%, ou seja, 8 alunos) e de parentes (25%, ou seja, 4 

alunos). Porém, em ambos os colégios os alunos indicaram a escola como o meio 

que menos os incentivou para cursarem a graduação (3% EAA e 8% EJR, ou seja, 

2 e 1 aluno respectivamente). 

 Que praticamente todos os alunos dos dois colégios apresentaram interesse em 

conhecer um curso de graduação ou profissão de perto (97% EAA e 100% EJR, 

ou seja, 56 e 14 alunos respectivamente). Os alunos do colégio EAA citaram uma 

grande diversidade de cursos de interesse, sendo o maior percentual apresentado 

pelo curso de Direito com 12,1% (8 alunos), seguido pela área Militar com 9% (6 

alunos) e pela área de Medicina com 8% (5 alunos).  Enquanto que os alunos do 

colégio EJR citaram uma menor variedade de cursos de interesse, com o maior 

percentual apresentado para a área Militar com 27,8% (5 alunos), seguido pela 

área de Enfermagem com 16,7% (3 alunos) e pela área de Pediatria com 11,1% (2 

alunos). Os cursos de interesse indicados pelos alunos de cada colégio foram 

agrupados por área de interesse e retratados na Figura 5A para o EAA e na Figura 

5B para o EJR. 

 Que a grande maioria dos alunos dos dois colégios disse ter interesse em cursar a 

graduação futuramente (91% EAA e 100% EJR, ou seja, 53 e 14 alunos 

respectivamente). 

 Que a maioria dos alunos dos dois colégios já buscou informações sobre o ENEM 

(91% EAA e 92% EJR, ou seja, 53 e 13 alunos respectivamente), e a escola foi o 

meio que apresentou menor percentual de participação nesta questão (13% EAA 

e 0% EJR, ou seja, 8 e 0 alunos respectivamente). 
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Figura 4 - Resultados consolidados de todas as turmas do colégio EAA por área de interesse (4A) 
e do colégio EJR (4B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conforme indicado nos gráficos (Figuras 4A e 4B), observa-se que os dois 

colégios têm públicos com interesses diferentes sobre carreiras ou profissões.  O colégio 

EAA (58 alunos, turno manhã) apresentou percentual de alunos interessados em todas as 

áreas de carreira. Enquanto que, no colégio EJR (14 alunos, turno noturno), os interesses 

dos alunos foram apenas nas áreas de Ciências da Saúde, Militar, Ciências Agrárias, 

Ciências Humanas, e área Técnica. 

 Observando as áreas de maior interesse de cada colégio, no colégio EAA, as 

carreiras das áreas de Ciências da Saúde e de Ciências Sociais aplicadas foram as mais 

citadas, ambas com 21,2%, ou seja, 14 alunos em cada área. No colégio EJR, a maior 

4A 

4B 
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concentração de interesse foi em carreiras das áreas de Ciências da Saúde e Militar, com 

39% e 27,8%, respectivamente, ou seja, 7 e 5 alunos respectivamente. 

No colégio EAA, para a área de Ciências da Saúde, os interesses dos alunos foram 

pelas carreiras de Medicina (11%, ou seja, 7 alunos), Fisioterapia (5%, ou seja, 3 alunos), 

Enfermagem (3%, ou seja, 2 alunos), Odontologia (1,5%, ou seja, 1 aluno), e Nutrição 

(1,5%, ou seja, 1 aluno). Para a área de Ciências Sociais aplicadas, os interesses dos 

alunos foram pelas carreiras de Direito (12,1%, ou seja, 8 alunos), Arquitetura (4,6%, ou 

seja, 3 alunos), Administração (1,5%, ou seja, 1 aluno), Jornalismo (3%, ou seja, 2 

alunos). 

No colégio EJR, para a área de Ciências da Saúde, os interesses dos alunos foram 

pelas carreiras de Enfermagem (17%, ou seja, 3 alunos), Medicina (16,6%, ou seja, 3 

alunos), e Radiologia (5,6%, ou seja, 1 aluno). Para a área Militar, o interesse dos alunos 

foi de 28% (5 alunos, sendo 2 alunos com interesse pela Marinha, 2 alunos com interesse 

pelo Exército, e 1 aluno não indicou a preferência). 

Nas reuniões de planejamento, a preocupação maior das Direções foi em como 

operacionalizar as atividades da Feira de Profissões no colégio, principalmente no colégio 

EAA, tendo em vista a grande movimentação de alunos no turno da manhã (19 turmas no 

total considerando todo o Ensino Médio e o Ensino Fundamental, com a média de 40 

alunos por turma). Para ajudar na organização do evento no colégio EAA ficou definido 

que após a divulgação do cronograma da feira nas turmas, os alunos teriam que se 

inscrever nas palestras de interesse junto à professora, a autora, para que pudessem 

participar. A Direção do EJR não restringiu a participação de todos os alunos, porém 

comentou não ser possível a realização de mais de uma palestra por noite devido a 

necessidade de compatibilizar o horário de fornecimento da janta aos alunos e de 

liberação dos mesmos, pois estava havendo ocorrências de assaltos nos arredores do 

colégio. O tempo para a realização da feira no colégio EJR ficou mais limitado. 

O planejamento para a realização da Feira de Profissões foi amadurecido para cada 

colégio separadamente, considerando as características e informações apresentadas por 

cada Direção, os dados obtidos no questionário de diagnose e, as carreiras de interesse 

levantadas na reunião com os alunos para a apresentação do projeto. Também foram 

consideradas as observações feitas pelos professores das disciplinas de Ciências da 

Natureza, Língua Portuguesa e de Produção Textual dos dois colégios. Eles comentaram 

que a feira era muito interessante e importante para os alunos, e que fazia a “ponte”, seja 

por motivação ou por aproximação, com um profissional estimulando-os a dar 
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continuidade aos estudos. Alguns disseram que tentavam, na medida do possível, fazer 

alguma atividade com os alunos para incentivá-los a continuar nos estudos e que pela 

dificuldade verificada, toda nova atividade para este fim era bem-vinda, que eles precisam 

disso mesmo. Acreditavam que os alunos iriam gostar bastante. Muitos ressaltaram o fato 

de existirem alunos com grande potencial no colégio e que gostariam muito de vê-los 

progredindo ainda mais nos estudos e na vida. 

Todos disseram gostar do tema e do objetivo da atividade, e se disponibilizaram a 

ajudar no que fosse preciso. A sua divulgação entre os professores motivou o interesse e 

apoio de professores de outras disciplinas que não estavam participando diretamente, 

colaborando na organização das atividades com as turmas e na motivação da participação 

dos alunos. Essa seria a primeira oportunidade ofertada a eles de aproximação com 

profissionais de diferentes áreas, e de participação em atividade escolar que os 

aproximasse de possibilidades de profissões e que os fizesse pensar a respeito. 

 Após a coleta de informações nos colégios, iniciaram-se os contatos com 

profissionais de cada área de Ciência de maior interesse pelos alunos, de cada colégio. 

Nesses contatos foram apresentados os objetivos da feira, o que se desejava obter com a 

palestra do profissional, e o calendário e horário disponível para as palestras. Todos os 

profissionais contatados sentiram-se muito honrados com o convite e bastante 

interessados em participar, apresentando as suas respectivas profissões, trajetória 

educacional, características do profissional, mercado de trabalho, e de como se preparar 

para ser um profissional da área. Assim como, ter a chance de divulgar a sua área de 

atuação e tirar dúvidas dos alunos sobre peculiaridades da profissão. Aqueles que ainda 

não tinham experiência anterior de contato com esse tipo de público, demonstraram 

apreensão em como ajudar e agregar valor ao evento. Todos se preocuparam em perguntar 

sobre os recursos disponíveis no colégio para a realização da palestra.  

Durante os contatos com os profissionais, verificou-se a impossibilidade de 

agendamento de palestra com os profissionais das áreas militares em colégio no horário 

noturno. Esclareceram que para este tipo de atividade, eles são liberados pelos seus 

superiores somente durante os períodos da manhã e da tarde. Também se verificou a 

impossibilidade de se manter o agendamento na véspera do evento, com a profissional 

que ministraria a palestra de Coaching de Carreira na semana programada para o colégio 

EAA. Ela teve um imprevisto e por isso foi preciso alterar a programação passando a ser 

a última palestra do evento. A mesma profissional também não teve agenda disponível 

para realizar a mesma palestra no colégio EJR, e indicou uma outra profissional atuante 
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da mesma área. Cabe ressaltar que essa mudança não acarretou em nenhum prejuízo, pois 

os alunos gostaram muito do que foi apresentado e interagiram muito bem com a 

palestrante. 

No colégio EAA a feira foi realizada em maio/2017, no horário diurno, o que 

permitiu que o evento tivesse maior duração, com quatro manhãs e com o total de oito 

palestrantes. Para a palestra de Coaching de Carreira foram disponibilizados dois 

horários, dividindo por nível, um horário para as turmas de 1ª série e um outro horário 

para as turmas de 3ª série. Dessa forma, o ambiente disponibilizado para essa palestra 

comportava o número de alunos esperado para cada horário, e por isso, não foi preciso 

que os alunos fizessem inscrição para participar dessa palestra. No colégio EJR, a feira 

foi realizada entre agosto e setembro/2017, no horário noturno, com menor tempo 

disponível para o evento e menor número de palestrantes. O evento teve duração de três 

noites e com o total de três palestrantes. Os cronogramas das Feiras de Profissões para 

cada colégio foram definidos conforme citados na Tabela 2 para o colégio EAA e na 

Tabela 3 para o colégio EJR. 

 

Tabela 2 - Cronograma da Feira de Profissões do colégio EAA 
FEIRA DE PROFISSÕES – CRONOGRAMA 
Data Horário Local Atividades Resp./Palestrante 

1º Dia 

(22/05) 

08:00 – 

08:15h 

Sala da 

biblioteca 

Abertura – Apresentação do 

cronograma da feira e divulgação do 

concurso de redação. 

Tônia Maria Azevedo 

(Diretora) e Rosália Portella 

08:30 – 

09:30h 

Sala da 

biblioteca 

Palestra de Profissional – área de 

Medicina Veterinária 

Palestrante de Medicina 

Veterinária 

2º Dia 

(23/05) 

08:00 – 

09:00h 

Sala da 

biblioteca 

Palestra de Profissional – área de 

Engenharia 

Palestrante de Engenharia de 

Produção 

09:00 – 

10:00h 

Sala da 

biblioteca 

Palestra de Profissional – área de 

Fisioterapia 

Palestrante de Fisioterapia 

10:00 – 

11:00h 

Sala da 

biblioteca 

Palestra de Profissional – área de 

Química 

Palestrante de Química 

3º Dia 

(24/05)  

08:00 – 

09:00h 

Refeitório Palestra de Profissional – área de Saúde Palestrante de Enfermagem 

09:00 – 

10:00h 

Refeitório Palestra de Profissional – área militar - 

Exército 

Militares palestrantes do 

Exército 

10:00h – 

11:00h 

Refeitório Palestra de Profissional – área militar - 

Marinha 

Militar palestrante da 

Marinha 
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4º Dia 

(29/05) 

08:00 – 

09:00h 

Refeitório Palestra de Profissional – Coaching de 

Carreira, para alunos da 1ª série 

Palestrante de Coaching de 

Carreira 

09:00 – 

10:00h 

Refeitório Palestra de Profissional – Coaching de 

Carreira, para alunos da 3ª série 

Palestrante de Coaching de 

Carreira 

10:00 – 

11:00h 

Refeitório Exposição de características das dez 

profissões de maior interesse pelos 

alunos.  

Rosália Portella 

11:00h Refeitório Encerramento Rosália Portella 

  

Tabela 3 - Cronograma da Feira de Profissões do colégio EJR  
FEIRA DE PROFISSÕES – CRONOGRAMA 
Data Horário Local Atividades Resp./Palestrante 

1º Dia 

(25/08) 

19:00 – 

19:15h 

Sala de 

aula 

Abertura – Apresentação do 

cronograma da feira e divulgação do 

concurso de redação. 

Rosane Santos (Diretora) e 

Rosália Portella 

19:30 – 

20:30h 

Sala de 

aula 

Palestra de Profissional – Coaching de 

Carreira 

Palestrante de Coaching de 

Carreira 

2º Dia 

(31/08) 

19:00 – 

20:00h 

Pátio do 

colégio 

Palestra de Profissional – área de 

Engenharia 

Palestrante de Engenharia de 

Produção 

3º Dia 

(01/09)  

19:00 – 

20:00h 

Pátio do 

colégio 

Palestra de Profissional – área de 

Fisioterapia 

Palestrante de Fisioterapia 

20:00 – 

20:30h 

Pátio do 

colégio 

Exposição de características das dez 

profissões de maior interesse pelos 

alunos.  

Rosália Rodrigues 

20:30h Pátio do 

colégio 

Encerramento Rosália Portella 

 

Foram confeccionadas camisetas (Figura 5) com o tema do evento para os dois 

colégios, oferecidas aos participantes por um custo baixo, entretanto, somente a direção 

do colégio EAA e alguns professores adquiriram.  
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Figura 5 - Foto das camisetas desenvolvidas para o evento nos dois colégios 

 

 

4.2 ATIVIDADE EXTRA CLASSE: FEIRA DE PROFISSÕES 

4.2.1 Relato sobre as palestras no colégio EAA 

Ao finalizar as inscrições dos alunos nas palestras de interesse e a realização do 

evento, foram contabilizados os percentuais de alunos inscritos por palestra, considerando 

o total de 200 alunos participantes do colégio, assim como os percentuais de alunos 

presentes nas palestras conforme as inscrições realizadas. Os resultados obtidos estão 

retratados na Figura 6, com exceção para a palestra de Coaching de Carreira, a qual não 

houve a necessidade de inscrição por parte dos alunos. 

 

Figura 6 - Relação entre o percentual de alunos inscritos e presentes por palestra, considerando o 
total de 200 alunos participantes do colégio EAA 
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 Os dados da Figura 6 indicam que: a) as palestras mais procuradas foram as do 

Exército, Marinha e Saúde; que nas palestras de Engenharia, Fisioterapia e Química, 

embora não tenha havido uma grande procura, tiveram um índice de ausência alto. Este 

fato será abordado mais detalhadamente no item 4.2.3. 

 Os alunos foram observados durante as palestras quanto ao comportamento e 

perguntas realizadas, as quais foram bem interessantes. Algumas das perguntas feitas 

pelos alunos estão citadas a seguir nos comentários sobre cada palestra. Assim como 

algumas observações e comentários feitos pelos palestrantes ao final de cada palestra.  

 

- Palestra sobre Medicina Veterinária. 

Foi o primeiro dia da Feira de Profissões e com expectativa aparente pelos alunos. 

Neste dia houve apenas a palestra sobre Medicina Veterinária, a qual foi realizada na sala 

da biblioteca (Figura 7). 

 

Figura 7 - Palestra sobre Medicina Veterinária no colégio EAA 

         

 

A palestra foi bem recebida pelos alunos. Estavam atentos às colocações do 

palestrante, que se demonstrou bem à vontade com a turma. O palestrante havia 

comentado anteriormente que também tem a intenção de se aprofundar na área 

educacional. Inclusive já tem assistido aulas como observador nas turmas de Mestrado da 

UFRRJ na mesma área que atua. 

O palestrante abordou sobre a sua trajetória educacional e dos seus anseios 

futuros. E enfatizou a importância para os alunos dessa oportunidade de aprofundamento, 

de conhecimento de perto da realidade de uma profissão. Quando podem estar à vontade 
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para perguntar, esclarecer dúvidas e curiosidades. E que eles têm que aproveitar essas 

chances, pois faz muita diferença para aquele que realmente dá atenção e que as considera 

para o seu futuro. 

Os alunos fizeram perguntas e comentários interessantes ao palestrante, como por 

exemplo: 

 

 Por que existe atendimento diferenciado entre as clínicas? Valor do 
serviço e qualidade diferentes?  

 Existe profissional que atende e outro que não atende o cliente, mesmo ele 
tendo condições de pagar. 

 Por que é difícil achar um veterinário que trate de calopsita? Falta clínica 
para atendimento de pássaros. 

 O comportamento do animal doméstico é de acordo com a atenção do 
dono. 

 É verdade que se usa papelão em embutidos para animais? 
 É usado corantes em alimentos? 
 Como ocorre a “Doença do gato”? 
 Trabalhar com cavalos é muito caro? Onde se encontra profissionais 

trabalhando com cavalos? 
 Qualquer veterinário pode tratar de qualquer animal? 

 
Ao final o palestrante fez algumas observações sobre a turma e sobre a sua 

palestra: 

 
 Uma turma interessada e curiosa, que acredita ser parte a proposta dos 

educadores da escola. 
 Foi abordado o simples relato da rotina de um nicho da profissão. 
 Como ponto positivo destaco o fato de poder trazer ao conhecimento dos 

alunos um pouco da profissão. Não destaco ponto negativo. 
 Observo que as perguntas dos alunos eram diretas e muitas delas oriundas 

das experiências vividas com profissionais do ramo. 
 A experiência de ter participado da feira me permitiu ter contato com um 

novo público (do Ensino Médio), aparentemente interessado. Foi uma 
experiência muito agradável, uma exposição do assunto de forma objetiva. 
E por estar iniciando um projeto de pós-graduação com enfoque na área 
de docência, senti segurança frente a proposta de apresentar a profissão. 

 
 
- Palestra sobre Engenharia. 

Na lista de inscritos haviam 35 alunos, a maioria de turma da 3ª série. A palestra 

ocorreu com 18 alunos, sendo a grande maioria de 3ª série (Figura 8). 
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Figura 8 - Palestra sobre Engenharia no colégio EAA  

        

 

Os alunos ficaram bem atentos e pareciam interessados no conteúdo apresentado 

pelo palestrante. Ele começou abordando sobre a sua trajetória educacional, comentando 

que foi aluno da mesma instituição e que percebia algumas mudanças na estrutura do 

colégio. Mas que até hoje continuava tendo boas notícias da instituição, como sendo um 

colégio público de referência na região. O palestrante ficou envolvido e empolgado com 

a apresentação. O conteúdo foi bem interessante. Ele teve cuidado em não deixar o 

conteúdo complexo para não dispersar a atenção dos alunos. Apresentou os diferentes 

tipos de engenharia e estimulou a curiosidade dos alunos perguntando se eles conheciam 

algumas delas e se sabiam dizer como cada uma atuava. Mas pelo tempo limitado e devido 

ao cronograma previsto para o dia, não pode avançar mais e precisou descartar alguns 

slides, mesmo com a turma respondendo positivamente frente às questões colocadas. 

Questões estas que os fez refletir sobre a visão negativa da matemática, das disciplinas de 

exatas, pela a maioria dos alunos. O que ele ressaltou muito bem, ser uma visão 

equivocada, já que muitos utilizam os conceitos de exatas sem perceber. 

Logo que o palestrante abriu espaço para perguntas, os alunos participaram com 

perguntas e comentários de curiosidades da profissão e de formas de atuação. 

Observações feitas pelos alunos: 

 
 Gostaria que falasse um pouco sobre a Engenharia na área computacional. 
 Pode por favor diferenciar alguns tipos de engenharia que apresentou, 

como o que a engenharia mecatrônica traz de diferente, e a diferença entre 
a engenharia florestal e a engenharia ambiental? 

 Pode explicar um pouco sobre a ferramenta de software “MS-Project” que 
disse ser muito usada na área de engenharia e onde pode ser encontrada? 

 Quanto tempo é necessário para se formar na área? 
 Que tipo de engenharia é mais “global” para se iniciar os estudos na área? 
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Também é importante ressaltar que pelo fato do palestrante ser um ex-aluno do 

colégio e ter gostado do convite para participar da feira, esteve desde o início muito 

motivado e feliz por poder contribuir com o crescimento dos alunos. Ele demonstrou 

grande carinho com o colégio e com os alunos. Ao final da palestra ele distribuiu um 

material sobre o CREA-RJ – um informativo sobre a forma de uso do aplicativo do 

CREA-RJ, o código de ética de bolso do CONFEA/CREA, e um catálogo empresarial e 

profissional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, além de chocolates 

para os alunos que fizeram perguntas. 

Ao final o palestrante fez algumas observações sobre a turma e sobre a sua 

palestra: 

 

 Uma turma bem focada, com alguns integrantes decididos, e as meninas 
apresentando maior desenvoltura e interesse. 

 Observei que o tema abordado é desejado pelos alunos, mas as vezes 
distante devido ao grau de dificuldade do curso. Acredito que a 
Engenharia é um tema que desperta no público uma sólida estratégia a ser 
alcançada. Penso que para quem gosta e quer, decide e não desiste. 

 
 
- Palestra sobre Fisioterapia. 

Para esta palestra houve 27 alunos inscritos, mas registrou a presença de 13 alunos 

sendo a maioria de alunos de 1ª série (Figura 9). 

 

Figura 9: Palestra sobre Fisioterapia no colégio EAA, com esclarecimentos sobre a profissão 
(Figura 9A) e exercícios físicos feitos com os alunos (Figura 9B)  

 

A palestrante ficou receosa com o tempo disponibilizado para a palestra, pois 

havia assistido a palestra anterior e verificou que se houvesse muitos questionamentos 

por parte dos alunos, talvez a apresentação ficasse rápida e não contribuísse para o 

     
9A 9B 
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entendimento dos alunos. Mas ela conseguiu abordar bem tudo o que programou e no 

tempo disponibilizado. A palestrante contou sobre a sua trajetória de preparo profissional, 

abordou as formas de atuação do profissional e fez exercícios e dinâmicas com o grupo 

para exemplificar alguns conceitos apresentados. A turma respondeu bem. Todos fizeram 

os exercícios físicos e as dinâmicas. 

Observações dos alunos: 

 
 Eu tenho dor de cabeça com frequência. Existe algum exercício que eu possa 

fazer para melhorar essa dor? 
 Onde um profissional de fisioterapia pode trabalhar? 
 Não sabia que havia fisioterapia para bebês bem pequenos. 

 

Ao final a palestrante fez algumas observações sobre a turma e sobre a sua 

palestra: 

 
 A turma demonstrou bastante atenção e interesse no conteúdo abordado. 
 O tema foi de suma importância. Falar sobre a profissão que exerço é sempre 

muito gratificante. 
 Para a palestra em questão, me preparei com pouca antecedência. Creio que a 

preparação e o material poderiam ter sido melhores. 
 As perguntas e observações dos alunos foram sobre a atuação do fisioterapeuta 

no mercado de trabalho, e sobre tratamentos fisioterápicos para eles e/ou 
familiares. 

 A Feira de Profissões me proporcionou a obtenção de oportunidades de 
convites para outros eventos/exposições, de experiência em lidar com 
adolescentes e de maior aprendizagem. 

 Considero que tive uma boa atuação. 
 

- Palestra sobre Química. 

Para esta palestra houve a inscrição de 24 alunos, mas presentes estiveram apenas 

11 alunos. Mesmo tendo reforçado novamente a informação sobre o horário da palestra 

nas turmas que se inscreveram (Figura 10). 
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Figura 10 - Palestra sobre Química no colégio EAA 

            

 

O palestrante demonstrou serenidade e procurou passar tranquilidade a todos. 

Deixou os alunos a vontade para interromper quando quisessem fazer alguma pergunta 

ou observação. 

O palestrante comentou ser profissional atuante da área da Química, prestando 

serviço a mais de uma empresa e que já atuou como professor também. Apresentou 

facilidade em lidar com o grupo. Falou sobre a sua trajetória de preparo profissional, das 

características da área, do mercado e do profissional da Química. Chamou atenção para a 

importância do profissional para a sociedade e para as novas áreas de atuação que tem 

aparecido, como por exemplo, as que atuam com o meio ambiente, prevenindo contra 

acidentes e perdas ambientais. 

A turma esteve bem atenta durante a palestra, mas não fizeram muitas perguntas. 

Os alunos complementaram as observações do palestrante, concordando que os 

profissionais da área são importantes porque podem ajudar a cuidar do meio ambiente e 

do planeta. 

Ao final o palestrante fez algumas observações sobre a turma e sobre a sua 

palestra: 

 

 Uma turma bastante atenta ao tema e interessada. 
 O tema foi bom porque dentro do grupo havia alunos pensando em fazer 

atividade nessa área. 
 O tempo disponibilizado foi suficiente, mas penso que eu poderia ter 

preparado um caderno de orientações para os alunos. 
 As perguntas feitas pelos alunos foram inerentes à área de atuação dos 

químicos, dentro das indústrias e na vida prática. 
 Esse tipo de atividade sempre tem um bom diferencial em relação às 

matérias curriculares, pois aproximam os profissionais que já atuam na 
área e suas reais experiências para os alunos. 
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- Palestra sobre a Área de Saúde. 

Foi uma das palestras mais aguardadas. Na lista de inscritos havia 69 alunos. E no 

momento da palestra havia 58 alunos, sendo 22 alunos da 1ª série e 36 alunos da 3ª série 

(Figura 11). 

 

Figura 11 - Palestra sobre a Área de Saúde no colégio EAA 

           

 

Como observado em outros momentos, os alunos da 1ª série estavam mais falantes 

e menos atentos que os alunos da 3ª série. A palestrante abordou sobre a sua trajetória 

educacional até chegar na área de saúde. Comentou que começou estudando Biologia e 

que inicialmente pensou que não tivesse condições de trabalhar salvando vidas. Mas com 

o passar dos anos foi se descobrindo e por aproximação com a área, foi tendo mais 

interesse até que mudou de área. Descreveu o meio onde trabalha, com serões e horários 

de trabalho diferenciados e os desafios diários que enfrenta dando alguns exemplos, 

principalmente pelas condições difíceis na área da saúde pública no Estado do Rio de 

Janeiro. Relatou que atualmente trabalha como enfermeira em um posto de saúde, além 

de trabalhar em clínica médica na área privada também. 

A palestrante procurou saber dos participantes, quais estavam interessados na 

área. Procurou orientá-los a aproveitar esses momentos de interação com profissionais 

para eles confirmarem as suas escolhas profissionais. Ressaltou que todas as profissões 

têm seus desafios particulares. E que cada aluno ali presente iria enfrentar os seus, mas 

que esse comentário não era para desmotivá-los e sim para esclarecer que isso não será 

empecilho para aquele que tiver feito a sua escolha acertadamente. Pois quando se gosta 

do que faz, enfrenta as dificuldades e aprende a lidar com elas. 



60 
 

Os alunos participaram fazendo algumas perguntas como: 

 

 Quanto tempo dura o curso de formação nessa área? 
 Os problemas que aparecem da televisão também acontecem onde você 

trabalha? Como você faz? 
 Que cursos existem na Fiocruz para essa área? Como é feita a admissão? 

 
 

Mais tarde quando os alunos perceberam a chegada dos próximos palestrantes, 

começou uma agitação diferenciada dentro e fora do refeitório. Eram outros alunos 

querendo se inscrever nas próximas palestras e os palestrantes da área militar (Exército) 

querendo informar sobre a chegada deles. Nesse momento as atenções e comentários 

começaram a ter outra motivação, pois foi evidente a euforia dos alunos quando os 

rapazes do Exército apareceram na porta do refeitório. E quando a palestra foi encerrada 

e os alunos foram comunicados sobre a orientação para a saída de forma ordenada do 

refeitório, nenhum aluno saiu e todos continuaram sentados aguardando a próxima 

palestra. 

Ao final a palestrante fez algumas observações sobre a turma e sobre a sua 

palestra: 

 

 
 A turma tinha interesse pelo tema da saúde, porém assim como na 

educação, os alunos alimentam a ideia de que é um setor pouco 
remunerado, com poucos recursos. 

 O tema foi excelente, pois os alunos perceberam que é possível chegar no 
ensino superior, independente da classe social. 

 Tive dificuldade no preparo do material devido ao pouco tempo que tinha 
disponível. E porque na área da saúde existem muitas formas de atuação 
que poderiam ser apresentadas, mas me atentei somente na área de 
formação. 

 Os alunos perguntaram sobre procedimentos, medicamentos, inclusão de 
cursos na Fiocruz, tempo de conclusão, área de abrangência. 

 O contato com os alunos foi muito bom, além da boa estrutura do colégio. 
 Gostei muito da minha participação. Sugiro que nas próximas 

oportunidades, tenha alguma atividade prática para que de alguma forma 
os alunos possam experimentar uma possível área de atuação. 

 

- Palestra sobre a Área Militar – Exército. 

Para essa palestra houve a inscrição de 67 alunos e estiveram presentes 66 alunos 

(Figura 12). 
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Figura 12 - Palestra sobre a Área Militar – Exército, no colégio EAA  

            

 

Foi apresentado um material muito interessante para os alunos, com vídeos de 

diversos exemplos de exercícios práticos durante os treinamentos dos militares. Em terra, 

na água, no ar, na selva, em exercícios físicos de preparação. Foram imagens que atraíram 

bastante a atenção da turma, principalmente dos meninos. Apesar de também ter 

despertado o interesse do público feminino em saber se também existia a possibilidade de 

admissão de mulheres nesse meio. 

Cada militar também comentou sobre as suas trajetórias educacionais e como 

foram admitidos pela área Militar do Exército. Um deles inclusive ressaltou que pediu 

uma vaga em um curso preparatório para poder estudar e tentar uma vaga no Exército. 

Porque ele não tinha condições de pagar, mas queria muito estudar para participar do 

concurso. Os dois sargentos eram rapazes de origem simples, um da região de Nova 

Iguaçu e o outro de Realengo, e que estudaram em colégio público. Ambos relataram que 

não tinham familiares na área militar quando decidiram tentar o ingresso. Eles disseram 

que buscaram na área militar uma forma de ter um futuro mais seguro e estável, pois não 

tinham muita perspectiva de conseguir custear os estudos para crescer em alguma 

profissão. Até porque não chegaram a enxergar uma profissão específica para tentar 

seguir. E disseram palavras de motivação aos alunos, falando que eles precisam estudar, 

estudar bastante, e acreditarem que este é o caminho para se conquistar um futuro melhor. 

Foi preciso avisar aos palestrantes sobre o tempo de palestra que estava se esgotando para 

que pudessem organizar o encerramento das perguntas. Ao finalizarem a palestra os 

alunos lamentaram o encerramento e aplaudiram bastante. Assim como na palestra 
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anterior, não houve a saída de alunos e sim a entrada de novos alunos no refeitório para 

assistir a próxima palestra. 

Perguntas feitas pelos alunos: 

 

 Em qual quartel foram admitidos? Continuam no mesmo quartel 
atualmente? 

 Para qual tipo de regimento trabalham? 
 Quanto tempo tem na área militar e com quantos anos ingressaram? 
 Quanto tempo cada um precisou para se preparar e conseguir passar nas 

provas? 
 Existe o mesmo tipo de oportunidade para as mulheres? 

 

Comentários dos palestrantes: 
 

 A turma participou bastante. Fizeram várias perguntas. Isso foi bom. 
 Esperamos que tenha sido proveitoso e que tenha contribuído para o que 

o projeto propõe. 
 Infelizmente não foi possível prolongar o tempo de palestra, mas 

acreditamos que respondemos a maioria das perguntas. 
 Agradecemos o convite. 
 Caso precise de outras palestras como esta, basta entrar em contato e nos 

solicitar. 

 

- Palestra sobre a Área Militar – Marinha. 

A palestra foi ministrada por uma Tenente da Marinha, que foi simpática e 

atenciosa com todos. Ela veio acompanhada de dois jovens rapazes, aprendizes de 

marinheiro. Cabe ressaltar que a Tenente entrou em contato antecipadamente por telefone 

e por e-mail para entender o objetivo do projeto e o público alvo para adequar a 

abordagem da palestra. E assim, levou os dois rapazes para ajudar na apresentação. Todos 

estavam devidamente fardados, com o traje de verão da Marinha, sendo cada um com um 

modelo diferente (Figura 13). 
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Figura 13 - Palestra sobre a Área Militar – Marinha, no colégio EAA 

 

 

Essa palestra foi a que teve maior número de alunos inscritos, com o total de 116 

alunos, porém foi registrada a presença de 72 alunos. 

 Os alunos fizeram uma recepção calorosa com muitos aplausos logo na entrada 

dos militares. O alvoroço perdurou até os militares demonstrarem estar prontos para 

começar a palestra. Os militares tiveram uma postura muito educada e respeitosa, e 

procurando sempre manter a ordem nos momentos de perguntas e comentários dos 

alunos. Eles levaram material exclusivo para a apresentação, com DVD, cartazes e folder 

para distribuição aos alunos presentes. 

A apresentação foi bem diferente da apresentação feita pelos militares do Exército, 

foi objetiva e focada na estrutura organizacional e nas diversas possibilidades de ingresso 

na área, assim como a explicação da diferença entre elas. Também relatou sobre a sua 

trajetória educacional, como ingressou, em que área trabalha, e a sua rotina de trabalho. 

Um dos aprendizes de marinheiro também falou rapidamente sobre a sua trajetória 

educacional até o ingresso na marinha, onde trabalha e comentou um pouco sobre a sua 

rotina diária. 

Os alunos fizeram muitas perguntas, e a palestrante tentou responder a maioria 

delas. Até mesmo após o encerramento da palestra, quando vários alunos cercaram a 

palestrante para continuar a perguntar (Figura 14). Alguns alunos também pediram para 

tirar fotos com os militares. 
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Figura 14 - Alunos interagindo com a palestrante da Marinha, no colégio EAA 

 

 

Perguntas feitas pelos alunos: 

 

 É possível entrar na marinha sem ter um curso de especialização? 
 É possível fazer algum curso de especialização depois que entra nessa 

área? 
 Quanto tempo leva um curso de graduação se for feito dentro dessa área? 
 Existe algum benefício em se cursar a graduação lá dentro? 
 O que é melhor, entrar e cursar a graduação lá dentro ou fazer aqui fora e 

depois tentar o ingresso? 
 
 

Assim como na palestra anterior, foi necessário avisar aos palestrantes sobre o 

tempo já passado de palestra para que pudessem organizar o encerramento. Os alunos 

lamentaram o encerramento da palestra e aplaudiram muito. 

Comentários dos palestrantes: 

 

 A turma participou bastante. 
 Esperamos que a apresentação tenha ajudado no projeto. 
 Caso seja necessário realizar outras palestras, basta entrar em contato e 

solicitar. 
 
 

- Palestra sobre Coaching de Carreira. 

Esta foi a última palestra da feira. A palestrante demonstrou um pouco de 

preocupação com a participação dela, pois se tratava de um público novo para ela. Mas 

ao mesmo tempo, estava ansiosa pela expectativa de poder ter essa experiência (Figura 

15). 
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Figura 15 - Palestra sobre Coaching de Carreira no colégio EAA 

               

  

Para esta palestra os alunos foram divididos em duas turmas, uma turma de alunos 

da 1ª série e outra turma de alunos da 3ª série. Assim, a palestra foi realizada em dois 

momentos, um para as turmas de 1ª série e outro para as turmas de 3ª série. Por esse 

motivo, todos os alunos foram convidados a participar e não houve necessidade de fazer 

inscrições antecipadas. O ambiente do refeitório tinha espaço suficiente para comportar 

os dois grupos. 

 

Apresentação para a turma de alunos da 1ª série: 

Para esta palestra houve a presença de 41 alunos, sendo 19 alunos da turma 1001 

e 22 alunos da turma 1002. Cabe ressaltar que assim como nos dias anteriores, a 

informação sobre os horários das palestras foi reforçada com antecedência nas turmas. 

Considerando o total de 40 alunos de cada turma, houve a presença de 47,5% da turma 

1001 e 55% da turma 1002. 

A palestrante abordou sua trajetória educacional até os dias de hoje, comentou que 

precisou ser determinada em querer progredir nos estudos e na área que atua porque os 

pais eram de origem humilde e não tinham como ajudar muito nessa questão. Frisou ser 

importante a preparação constante do profissional para poder conseguir uma vaga e 

depois se manter no mercado de trabalho. Também comentou sobre a função de Coaching, 

que é uma área nova no mercado, o que o profissional dessa área faz, e como ele pode 

contribuir para as pessoas.  
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Os alunos estavam um pouco agitados e em alguns momentos paravam de prestar 

atenção. Foi preciso pedir silêncio por várias vezes para que fosse possível continuar com 

a palestra. 

A palestrante procurou saber algumas preferências de profissões dos alunos 

presentes e fez algumas observações quanto as características destes profissionais 

relacionando com o conteúdo abordado na apresentação quanto às características 

comportamentais que podem ser destacadas em cada perfil. 

A palestrante havia inserido um exercício prático para fazer com os alunos, mas 

devido ao tamanho da turma e o pouco tempo disponível, não pôde realizar. 

Ao finalizar a palestra, foi apresentado aos alunos a exposição sobre as 

características das principais profissões/carreiras escolhidas por eles no dia da reflexão, 

mesmo sendo uma profissão da área de Ciências ou não. Nesta exposição foram 

consideradas informações das seguintes profissões: Direito e Advocacia, Engenharia, 

Arquitetura, Informática, Medicina, Psicologia, Odontologia, Jornalismo, Publicidade e 

Propaganda, Artes Cênicas. Todos ficaram curiosos em ver de perto a exposição, e muitos 

tiraram fotos e anotaram observações do conteúdo exposto (Figura 16). 

 
Figura 16 - Exposição das dez profissões de maior interesse pelos alunos (Figuras 16A e 16B) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Apresentação para a turma de alunos da 3ª série: 

A palestra começou logo após o término da palestra para a turma da 1ª série. Para 

ajudar no atendimento ao cronograma, as turmas da 3ª série foram avisadas 

antecipadamente quanto ao horário previsto para o início da palestra, assim como o tempo 

de duração.    

Nesta palestra estiveram presentes 61 alunos, sendo 20 alunos da turma 3004, 11 

alunos da turma 3005 e 30 alunos da turma 3006. Considerando o total de 40 alunos de 

16B 16A 
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cada turma, houve a presença de 50% da turma 3004, 27,5% da turma 3005, e 75% da 

turma 3006. 

A turma de alunos da 3ª série estava com um comportamento mais atento às 

informações apresentadas pela palestrante. O volume de conversas foi menor, assim como 

o número de interrupções para pedir silêncio e prosseguir com a palestra. A receptividade 

desta turma foi maior. 

A palestrante utilizou o mesmo material apresentado para a turma da 1ª série e fez 

o mesmo tipo de explanação. Contou sobre a sua trajetória educacional e de como 

precisou se esforçar para alcançar um lugar no mercado e na área que desejava. Passou 

mensagens de motivação aos alunos, ressaltando que o caminho é pelo estudo e que este 

investimento é particular, depende de determinação e força de vontade, e deve ser 

constante mesmo depois de formado. Procurou identificar as profissões de interesse dos 

alunos e fez observações quanto as características de algumas áreas de atuação e as 

relacionou com o conteúdo abordado na apresentação quanto às características 

comportamentais que podem ser destacadas em cada perfil. 

Os alunos dessa turma participaram mais, fazendo mais perguntas.  

Algumas perguntas feitas pelos alunos: 

 
 O que é Coach? 
 Onde posso conseguir esse tipo de ajuda? 
 Onde esse tipo de profissional trabalha? 
 Esse tipo de serviço é muito caro? 

 

Assim como na turma anterior, também foi disponibilizada a exposição das 

características das principais carreiras/profissões de interesse dos alunos. Foi exposto o 

mesmo conteúdo apresentado para a turma da 1ª série. Os alunos da 3ª série ficaram mais 

interessados, ficando mais tempo consultando o material, lendo, tirando fotos e até 

chamando outros colegas para consultar também. 

Ao final a palestrante fez algumas observações sobre a turma e sobre a sua 

palestra: 

 

 A turma da 1ª série não está com foco ainda na profissão que irá escolher. 
Parece algo mais distante. Em contrapartida, a turma da 3ª série se mostrou 
bem mais interessada e participativa, uma vez que estão vivendo este 
momento de decisão de carreira. Independente disso, as duas turmas se 
mostraram bem participativas. 

 O tema “Carreira” desperta o interesse de todos, já que a escolha da 
profissão é algo difícil, especialmente para um jovem. 
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 O material foi bem propício. A parte de inventário de tendências 
vocacionais foi o que mais prendeu a atenção dos alunos. Poderia ter 
aplicado um teste vocacional para que fizesse mais sentido ainda para eles. 
Outro ponto que despertou o interesse foram as dicas de como ingressar 
no mercado de trabalho. 

 Os alunos fizeram perguntas de como ingressar no mercado de trabalho, 
sobre o que é um programa de trainee e como participar, como elaborar 
um currículo e questões relativas ao primeiro emprego. 

 Foi muito gratificante ajudar de alguma forma, os jovens que estão 
buscando a sua formação e tentando encontrar sua verdadeira vocação. 

 Acredito que para aqueles que ainda não decidiram o que fazer ou que 
ainda estavam em dúvida, pode ter suscitado um questionamento interno 
e positivo. 

 

 

4.2.2 Relato sobre as palestras no Colégio EJR 

No colégio EJR, a Feira de Profissões foi desenvolvida de forma mais tranquila, 

pois o público era bem menor e por esse motivo não foi necessário organizar as turmas 

através de inscrição dos alunos interessados. A Direção solicitou a professora, a autora, a 

apresentação de uma proposta e posteriormente foi preciso apenas acordar juntamente 

com a Coordenação do colégio, os dias, horários e locais para a definição do cronograma.  

Na semana de início da feira, a Diretora do colégio solicitou que permitisse a 

participação também das duas turmas da 2ª série, pois essas turmas tiveram conhecimento 

do evento e pediram para participar. Dessa forma, a Feira de Profissões foi realizada com 

a participação das quatro turmas do colégio, duas turmas de 3ª série e duas turmas de 2ª 

série. E devido ao número de alunos por turma, em torno de 25, todos os alunos foram 

autorizados a participar das palestras. O colégio disponibilizou toda a estrutura necessária 

para a apresentação das palestras, e alguns professores apoiaram a participação pontuando 

os alunos que participaram das palestras. Para esse evento foi desenvolvida uma camiseta 

com o tema, a qual foi oferecida para a equipe pedagógica, mas apesar de darem apoio 

ninguém quis adquirir.  

 

- Palestra sobre Coaching de Carreira. 

Foi a primeira palestra da Feira de Profissões do colégio EJR (Figura 17). 
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Figura 17 - Palestra sobre Coaching de Carreira no colégio EJR – Palestrante (Figura 17A) e 
alunos participantes (Figura 17B) 

  

 

A palestrante não conhecia o colégio e nem a região. Ela demonstrou estar bem à 

vontade no meio escolar. Ela amadureceu o tema da palestra com antecedência, procurou 

entender a abordagem e objetivo do projeto para que pudesse desenvolver a apresentação. 

Esse ambiente com um público de jovens estudantes já era conhecido por ela. E comentou 

gostar muito de trabalhar com eles.  

A palestra teve a presença de 61 alunos, sendo 28 alunos da 2ª série, 16 alunos da 

3ª série (turma 3001) e 17 alunos da 3ª série (turma 3002). A palestra foi realizada em 

sala de aula, a qual ficou lotada com alunos e alguns professores sentados pelo chão, pois 

não havia espaço para colocar mais cadeiras. Ninguém se incomodou com esse fato. A 

palestrante optou por não usar o microfone e demonstrou estar tranquila, deixando os 

alunos à vontade para perguntar quando quisesse. Também não ficou preocupada com o 

tempo, falou que poderia ficar mais tempo se o colégio permitisse, o que favoreceu ter 

um ambiente descontraído. 

A palestrante abordou sobre a sua trajetória educacional, a sua rotina, as suas 

várias atividades profissionais e de como ela conseguia conciliar tantas atividades 

diferentes e ainda cuidar de um filho. Ressaltou que esta é uma habilidade que nem todos 

tem, mas que cada indivíduo tem habilidades, e que esse é o desafio dos jovens que estão 

no Ensino Médio, descobrir algumas de suas habilidades e qual profissão se adequa ao 

seu perfil. Os alunos ficaram surpresos com os relatos dela. Num primeiro momento 

pareciam não acreditar, mas depois os olhares e reações já demonstravam confiança. 

Depois ela comentou sobre a “Inteligência emocional na escolha da carreira”, das diversas 

formas de se expressar, dos diversos tipos de linguagem e áreas dos pensamentos como: 

17A 17B 
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Físico cinestésica, linguística, lógico-matemática, interpessoal, intrapessoal, existencial, 

natural, musical, espacial. E deu sete dicas de como identificar habilidades para ajudar a 

escolher a carreira. Para finalizar a palestra, foi apresentado um vídeo para motivação dos 

alunos com o tema “As pessoas não escolhem sonhos. Sonhos escolhem pessoas”. A 

palestrante deixou os contatos para os alunos e pediu para aqueles que tivessem interesse 

em receber o vídeo ou ter maiores informações, poderiam solicitar através dos contatos 

apresentados. Os alunos aplaudiram muito a palestrante e alguns a cercaram para fazer 

outras perguntas. E assim, ela ainda permaneceu durante um bom tempo na sala de aula 

conversando com alguns alunos. 

Alguns comentários e perguntas feitas pelos alunos: 

 

 Depois te tudo o que já falou sobre as suas atividades, ainda tem mais?  
 Você faz isso tudo e ainda trabalha como atriz?  
 Como consegue ter tempo para tanta coisa? 
 Estou cansada só de ouvir isso! 

 

Ao final a palestrante fez algumas observações sobre a turma e sobre a sua 

palestra: 

 

 

 Foi muito bom ter a experiência com os jovens. 
 Recebi um depoimento dizendo que minhas palavras foram muito 

importantes e que todos os jovens mereciam e precisavam estar ouvindo 
também. Fiquei muito emocionada. 

 Jovens indagaram sobre por onde começar. 
 Eles se preocupam em saber se a profissão deles vai sustentá-los. 
 Notei certa influência familiar no sentido de os alunos precisarem 

obedecer o que está sendo sugerido, ou porque esta já existe de forma 
recorrente dentro do círculo familiar e assim fica mais fácil segui-la. 

 A dúvida deles em o que escolher, se gostam de fazer muitas coisas 
diferentes. 

 Alguns que pensaram em ser professores, mas quando foram para a sala 
de aula, desistiram. E viram a importância de experimentar o dia a dia do 
profissional. 

 Também recebi o depoimento do aluno William (do projeto de Brasília – 
Jovem Parlamentar) dizendo que por causa da sua doença, ele precisa se 
manter equilibrado. E faz isso buscando ficar feliz a maior parte do tempo. 

 
 
Posteriormente em novo contato com a palestrante, ela ofereceu uma “Degustação 

de Coaching” para quatro participantes, sendo dois alunos e dois professores. 
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- Palestra sobre Engenharia. 

O palestrante também procurou investigar com antecedência o perfil dos alunos 

do colégio, para adequar a apresentação e a forma de abordagem. O palestrante foi o 

mesmo que ministrou a palestra no colégio EAA, e já havia percebido necessidade de 

uma pequena revisão do conteúdo com a finalidade de deixá-la mais dinâmica 

proporcionando uma interação maior com o público (Figura 18). 

 

Figura 18 - Palestra sobre Engenharia no colégio EJR 

          
 

A palestra teve a presença de 59 alunos, sendo 26 alunos do 2º ano, 17 alunos da 

3ª série (turma 3001) e 16 alunos da 3ª série (turma 3002). A palestra foi realizada no 

pátio do colégio, devido ao número de participantes registrado na palestra anterior e para 

que fosse possível a melhor acomodação de alunos e professores, e permitisse a 

participação de todos que quisessem assistir. Para ajudar na comunicação entre o 

palestrante e os participantes, foram disponibilizados microfone e caixa de som. O 

palestrante fez uso destes sem problemas. Também demonstrou estar mais tranquilo que 

na palestra anterior, já que tinha passado pela experiência anterior com os alunos do 

colégio EAA. Deixou os alunos à vontade para perguntar e interagir com ele, esse 

estímulo foi dado desde o início da palestra. 

O palestrante abordou sobre a sua trajetória educacional, frisou que estudou até o 

Ensino Médio em colégio público, contou sobre histórias de superação de amigos em 

concursos e de como é importante aproveitar as oportunidades para aumentar o 

conhecimento. Apresentou os diferentes tipos de engenharia e estimulou a curiosidade 

dos alunos perguntando se eles conheciam algumas delas e se sabiam dizer como cada 

uma atuava. Nesse momento os alunos demonstraram maior atenção e curiosidade, pois 
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estavam atentos e fizeram perguntas sobre como algumas das engenharias apresentadas 

atuam. Posteriormente, o palestrante comentou sobre o pensamento equivocado de muitos 

alunos sobre as disciplinas de exatas, mais especificamente da disciplina de Matemática. 

Visto que muito do que se estuda em exatas está sendo usado por eles no cotidiano e sem 

perceber. Ao final da palestra ele distribuiu um material sobre o CREA-RJ – um 

informativo sobre a forma de uso do aplicativo do CREA-RJ, o código de ética de bolso 

do CONFEA/CREA, e um catálogo empresarial e profissional de Engenharia e 

Agronomia do Estado do Rio de Janeiro. 

Ao final o palestrante fez algumas observações sobre a turma e sobre a sua 

palestra: 

 

 Uma turma com alunos sem este tipo de informação estruturada, com 
alguns integrantes bem interessados. Ao contrário do colégio EAA, os 
alunos são mais dependentes de um ambiente extraclasse para melhorar as 
informações básicas sobre Engenharia. 

 É um tema que as vezes assusta por parecer distante, por conta do grau de 
dificuldade do curso. Engenharia é um tema que desperta, se abordado de 
forma sistêmica, curiosidades, interesse e um novo olhar para a profissão, 
pois percebem que ela pode ser aplicada em outras áreas também. 

 Para o tempo proposto, o material tinha como base pouco conteúdo 
literário e slides com exemplos e sequenciados a fim do entendimento do 
que é Engenharia, quais os tipos existentes, como se aplica na sociedade, 
exercício para verificar o aprendizado quanto a aplicação da Engenharia 
no mercado de trabalho e o caminho para buscar esta graduação. 

 Os alunos fizeram perguntas como: Quais as diferenças entre as 
Engenharias? Qual a Engenharia com maior procura no mercado? Qual o 
perfil para o profissional ser engenheiro?  

 A feira me trouxe algo diferenciado, pois ser profissional, ser Engenheiro 
tem como fundamento básico e primordial realizar projetos que impacte 
diretamente na sociedade e as vezes isto não acontece somente com 
adventos tecnológicos implementados. As vezes são através do 
conhecimento de informações de eventos como este, que iniciamos a 
transformação em mentes que no futuro promoverão mudanças na 
sociedade. É gratificante passar um conteúdo aprendido e vivido a quem 
está começando sua vida profissional ainda na fase educacional. 

 Eu me senti à vontade, mais interagido com o corpo docente. As perguntas 
e interesse dos alunos foram aumentando conforme a palestra foi sendo 
apresentada. No final um aplauso espontâneo dos alunos concretizou o 
meu objetivo com a palestra, que despertasse positivamente neles um novo 
olhar para a Engenharia e a vida acadêmica científica. 

 

- Palestra sobre Fisioterapia. 

A palestrante procurou conhecer um pouco sobre o perfil dos alunos antes do 

evento e como o colégio estava se organizando para a palestra, para que pudesse auxiliá-

la na revisão da apresentação que seria usada. Esta foi a segunda participação desta 

profissional neste projeto. Anteriormente ela ministrou palestra sobre o mesmo tema no 
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colégio EAA, e logo após a ocasião procurou saber sobre as observações da professora, a 

autora, e também dos alunos, e identificou algumas oportunidades de melhoria no 

material que havia preparado. Assim, ela revisou o conteúdo para a apresentação no 

colégio EJR com o objetivo de favorecer o entendimento pelos alunos. 

A palestra teve a presença de 43 alunos, sendo 19 alunos de 2ª série, 10 alunos de 

3ª série (turma 3001) e 14 alunos de 3ª série (turma 3002). A palestra foi realizada no 

pátio do colégio (Figura 19). 

 

Figura 19 - Palestra sobre Fisioterapia no colégio EJR 

            
 

A palestrante demonstrou estar mais tranquila, já que tinha passado pela 

experiência anterior com os alunos do colégio EAA quando o público era novo para ela. 

Os alunos ficaram atentos, mas o grupo estava mais inquieto do que na palestra anterior.  

A palestrante abordou sobre a sua trajetória educacional, abordou as formas de 

atuação do profissional, apresentou fotos de exemplos de atuação e fez demonstrações de 

exercícios com a participação de alguns alunos voluntários explicando a parte do corpo 

que estava sendo trabalhada e o objetivo de cada movimento. A turma participou bem. 

Não teve dificuldade de identificar alunos para participar da demonstração. Mas nesse 

momento eles se dispersaram um pouco.   

Ao final a palestrante fez algumas observações sobre a turma e sobre a sua 

palestra: 

 
 A turma apresentava alguns integrantes agitados, mas de forma geral 

estavam atentos e interessados. 
 O tema é de suma importância. Falar sobre a profissão que exerço é 

sempre muito gratificante. 
 Para a palestra em questão, me preparei com bastante antecedência 

visando uma melhor apresentação e interação por parte dos ouvintes.  
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 As perguntas e observações dos alunos foram sobre a atuação do 
fisioterapeuta no mercado de trabalho, e sobre tratamentos fisioterápicos 
para eles e/ou familiares. 

 A Feira de Profissões proporcionou a obtenção de oportunidades de 
convites para outros eventos/exposições, de experiência em lidar com 
adolescentes e de maior aprendizagem. 

 A apresentação foi excelente, pois através do melhor preparo, observei que 
expus o conteúdo de forma mais leve, porém expressiva. E assim, houve 
uma maior participação e interação por parte dos ouvintes. 

 
 
No final da palestra foi disponibilizado aos alunos informações sobre as dez 

profissões de maior interesse entre os alunos, como características da profissão, área de 

atuação, e onde estudar. Os alunos consultaram e fizeram algumas anotações. Mas 

demonstraram menos interesse no material que os alunos do colégio EAA. Porém, 

procuraram aproveitar os momentos com os palestrantes após o encerramento das 

palestras para fazer perguntas de forma mais particular.  

Após a realização da Feira de Profissões nas duas Unidades Escolares foram 

realizadas as avaliações de reação dos alunos. O questionário de avaliação de reação dos 

alunos apresentou as seguintes perguntas: 

 Você gostou de ter participado da “Feira de Profissões”? 

 A Feira de Profissões trouxe alguma informação importante para você? Se sim, 

qual? 

 De quais atividades você participou na feira? 

 Qual ou quais profissões apresentadas na Feira de Profissões você mais gostou? 

 A Feira de Profissões te ajudou a perceber o uso de conceitos de Ciências em 

alguma profissão? Se sim, qual? 

 Você entende a importância do Ensino de Ciências para o seu crescimento e 

avanço nos estudos? 

 A Feira de Profissões contribuiu neste seu entendimento? 

 Você gostaria que o colégio fizesse a feira no próximo ano? 

 

4.2.3 Avaliação de Reação dos Alunos  

Os resultados da avaliação de reação dos alunos foram verificados e as respostas 

avaliadas. Observou-se que as turmas de 1ª série do colégio EAA tiveram grande 

participação na feira, com a média de 92% dos alunos participando do evento. Enquanto 

que as turmas de 3ª série do colégio EAA tiveram menor participação, com média de 

55,6% dos alunos participando do evento, demonstrando vontade de participar somente 
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da palestra que fosse da área de interesse em cursar futuramente. No colégio EJR a 

participação dos alunos da 3ª série foi maior, com a média de 95% dos alunos participando 

do evento. E devido ao menor número de alunos, ficaram mais à vontade para assistir as 

palestras oferecidas. Detalhes sobre as avaliações estão disponíveis nos apêndices J e L, 

para os colégios EAA e EJR, respectivamente. 

A maioria dos alunos que participou indicou que a feira trouxe alguma informação 

importante para eles (90% EAA e 88% EJR). E destacaram informações como as citadas 

abaixo. 

 

Algumas observações dos alunos do colégio EAA das turmas de 1ª série: 

 O caderno com informações sobre profissões apresentado no 
último dia, ajudou bastante. 

 A palestra sobre Fisioterapia mostrou o que eu realmente quero 
ser. 

 Esclareceu dúvidas sobre a profissão que quero seguir. 
 A feira mostrou que existe algo além das aulas. 
 Mostrou o que preciso fazer para seguir a carreira militar. 
 Não foi nenhum profissional da área que quero seguir, que é 

Direito. 
 Fiquei sabendo que posso fazer minha faculdade e ingressar na 

Marinha. 
 Mostrou como crescer na carreira e como fazer a escolha certa. 
 Me interessei em fazer pós-graduação na Fiocruz. 
 Trouxe informação sobre a escola naval. 
 Apresentou algumas observações importantes para as profissões 

de Engenharia e Química. 
 Aumentou meus conhecimentos. 
 Aumentou o meu campo de pensamentos. 
 Mostrou partes que eu não conhecia sobre algumas profissões. 
 Abriu a minha mente sobre as profissões de carreira. 
 Trouxe informações sobre as profissões futuras. 
 Me fez refletir sobre meu futuro. 
 Me ajudaram a decidir o que quero fazer de verdade. 
 Mostrou que é preciso se esforçar e estudar para chegar onde 

deseja. 
 Trouxe informações sobre as diferentes portas de entrada para as 

forças armadas. 

Algumas observações dos alunos do colégio EAA das turmas de 3ª série: 

 Me ajudou a entender melhor a profissão que eu decidi exercer. 
 Me ajudou a administrar os meus estudos. 
 Ampliou a minha mente para novas profissões. 
 Trouxe informações sobre a área de saúde, a qual pretendo atuar. 
 Trouxe informações interessantes que eu não sabia. 
 Me ajudou bastante a entender a área militar. 
 Mostrou um bom caminho (profissão) a seguir, finalmente me 

decidi. 
 Apresentou informação de mercado de trabalho. 
 Trouxe informações importantes para a hora da sua escolha da 

profissão. 
 Tirei muitas dúvidas sobre a área de Fisioterapia. 
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 Me ajudou a entender sobre Veterinária. 
 Além de não ter a minha área desejada, foram ditas apenas 

palavras de apoio, e não dicas de como é o trabalho (palestras que 
assistiu: Área de Saúde e Exército). 

 Infelizmente, escolhi a profissão de Psicologia, a qual não teve 
palestra sobre. 

 Trouxe informação de como me comportar em uma entrevista de 
emprego. 

 Me ajudou a saber o que escolher na área militar. 
 Falou sobre ter foco. 
 Mostrou como é a vida após a faculdade. 
 As palestras foram bem construtivas para a minha decisão do 

futuro, principalmente para alguns aspectos que eu tinha dúvida 
e não tinha conhecimento. 

 
 

Os alunos das turmas de 1ª série demonstraram maior interesse em conhecer o 

maior número de profissões expostas durante a feira. A maioria apresentava 

comportamento de ansiedade, curiosidade e de atenção ao que estava sendo dito 

paralelamente à realização de comentários entre eles sobre o conteúdo exposto. Diversos 

alunos de 1ª série perguntaram se poderiam assistir a mais de uma palestra. Eles tiveram 

maior interesse em disfrutar do evento. Já os alunos de 3ª série, na grande maioria, 

apresentaram comportamento mais sério e compenetrado. E selecionaram as palestras que 

seriam interessantes a participação de acordo com a área de interesse, provavelmente já 

escolhida por eles. 

 

Algumas observações dos alunos do colégio EJR das turmas de 3ª série: 
 A feira trouxe informações importantes sobre Engenharia e 

Pilates. 
 Mostrou a importância das profissões no mercado de trabalho. 
 Trouxe as características de cada profissão. 
 Mostrou que algumas profissões têm ligações. 
 Informou sobre algumas profissões que eu estava em dúvida. 
 Trouxe a importância de ter alguma profissão. 
 Me fez pensar que devo escolher a profissão que mais me 

identifico. 
 Mostrou que é importante estudar para sermos alguém na vida. 
 Trouxe informações que eu nunca havia imaginado. 

 
 

No colégio EAA, as turmas de 1ª série apresentaram maior índice de participação 

em cada palestra, com média de participação de 28%. Enquanto que as turmas de 3ª série 

apresentaram média de participação de 13%. No colégio EJR, as turmas de 3ª série 

apresentaram índice de participação em cada palestra superior aos alunos de 3ª série do 

colégio EAA, com média de participação de 27%. 
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Das palestras apresentadas no colégio EAA, os alunos de 1ª série gostaram mais 

das palestras da área Militar – sobre o Exército (com 30% da preferência dos alunos) e 

sobre a Marinha (com 28% da preferência dos alunos). Os alunos da 3ª série apresentaram 

preferência equilibrada entre as palestras da área Militar e de Engenharia, com os 

seguintes índices - palestra sobre o Exército com 23%, e sobre a Marinha e Engenharia 

com 21% cada uma das palestras apresentadas no colégio EJR, os alunos de 3ª série 

gostaram mais da palestra sobre Engenharia (com 48% da preferência dos alunos), 

seguida pela palestra sobre Fisioterapia (com 30% da preferência dos alunos). 

Sobre se a feira contribuiu na percepção dos alunos quanto ao uso dos conceitos 

de Ciências em alguma profissão, no colégio EAA, os alunos tiveram opinião equilibrada. 

60% dos alunos participantes responderam sim, enquanto 33% respondeu não, e 5% dos 

alunos não respondeu. No colégio EJR, a maioria dos alunos respondeu sim (69%), 

enquanto 17% respondeu não, e 14% dos alunos não respondeu. 

 A maioria dos alunos (86%) dos dois colégios afirmaram entender a importância 

do Ensino de Ciências para o seu crescimento e avanço nos estudos, e acreditam que a 

feira contribuiu neste conhecimento (85% EAA e 88% EJR). Em ambos os colégios, os 

alunos indicaram que gostariam que os colégios fizessem a feira no próximo ano (96% 

EAA e 95% EJR). 

Alguns alunos dos dois colégios complementaram as avaliações com outras 

observações. 

 

Algumas observações dos alunos do colégio EAA das turmas de 1ª série: 

 Gostei muito da feira, mas acho que não tiveram profissionais 
para todas as áreas. Quero Direito e nessa feira não teve nenhum 
profissional que pudesse tirar minhas dúvidas. 

 Tem que ter palestra sobre Artes Cênicas, Medicina e Nutrição. 
 Só participei de duas. Gostaria de ter participado de outras na 

área de exatas. 
 Palestras como essas são muito importantes para ajudar no 

desenvolvimento da escolha de ser alguém na vida. 
 Quero mais palestras ainda esse ano, sobre outras profissões. 
 A palestra de saúde deveria ter mais informações. Ficou faltando 

algumas dicas. 
Algumas observações dos alunos do colégio EAA das turmas de 3ª série: 

 Como ano que vem não estarei presente, acho interessante 
realizar uma feira de profissões como finalização do 3º ano. As 
áreas que acho legal ter palestrantes são: Direito, Gestão de 
Empresas, e Psicologia. 

 Por mais que uns e outros considerem palestras “chatas”, elas nos 
fazem entender e ver as profissões com outros olhos, dando um 
incentivo a alunos “perdidos” como eu estava. 
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 Eu gostaria que a próxima palestra de profissões tivesse sobre 
Advocacia. 

 Gostaria que tivesse a feira no próximo ano, pois esses jovens 
precisam ser orientados. 

 Gostaria que o colégio fizesse a feira de novo esse ano, por 
favor!! Para mim foi muito proveitoso. 

Algumas observações dos alunos do colégio EJR das turmas de 3ª série: 
 A feira teve um grau satisfatório na decisão de uma profissão no 

futuro. 
 Para o meu crescimento e avanço nos estudos, vejo necessidade 

de fortalecer os conhecimentos com olhar científico. 
 A feira ajudou a confirmar o meu pensamento. 
 A feira contribuiu, pois consegui me decidir. 
 A feira contribuiu para o meu aprendizado. 
 Aprendi bastante com a palestra de Fisioterapia, pois me ajudou 

muito na área de trabalho, como poder passar para as outras 
pessoas e ajudar no dia-a-dia também. Espero que se houver outra 
palestra no próximo ano, possa ajudar alguém como me ajudou! 
Obrigado. 

 A feira abriu a minha mente para várias coisas. 
 Não estarei no colégio no próximo ano, mas será de extrema 

utilidade para os demais alunos. 
 

Outras observações sobre esta etapa: 

No colégio EAA, observou-se que alguns fatores afetaram a presença de todos os 

alunos que estavam inscritos nas palestras. Durante os momentos de contato com as 

turmas para reforçar o cronograma e horário das palestras, alguns alunos lamentaram 

terem feito inscrição para participarem de algumas palestras, mas devido à necessidade 

de estarem presentes em sala de aula para a realização de trabalho ou assistir alguma aula 

importante, não puderam estar presentes. E questionaram se haveria chance de participar 

em um outro momento. Dessa forma, verificou-se que nem todos os professores liberaram 

os alunos para participarem das palestras, tendo em vista que somente os professores das 

disciplinas de Ciências da Natureza, de Língua Portuguesa e de Produção Textual estavam 

envolvidos na atividade. 

 

4.3 REALIZAÇÃO DE UM CONCURSO DE REDAÇÃO 

No colégio EAA, o concurso de redação foi realizado com o apoio da Direção do 

colégio e das professoras de Língua Portuguesa e de Produção Textual das turmas 

participantes. Foram realizadas reuniões com as professoras para definição do modelo da 

folha de redação, do critério de pontuação para correção (veja apêndice F), da data de 

aplicação nas turmas, e do tempo para correção das redações. Todo o conteúdo tratado 

com os professores foi comunicado posteriormente à Direção. O modelo da folha de 
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redação foi enviado para a Direção do colégio previamente ao evento, a qual providenciou 

as cópias necessárias para uso com as turmas no dia do evento. 

O concurso de redação foi realizado em junho/2017, no dia 09/06 em todas as 

turmas participantes, durante a aula com as professoras correspondentes, de Língua 

Portuguesa ou Produção Textual. Na Figura 20 é possível verificar o percentual de 

participação dos alunos por turma. 

 

Figura 20 - Percentual de participação dos alunos no concurso de redação no colégio EAA 

 
 

Após a avaliação das redações foram selecionadas as melhores redações, sendo as 

três melhores entre as turmas da 1ª série e as três melhores entre as turmas da 3ª série.  

Alunos da 1ª série destacados no concurso de redação foram: Aluno A – Turma 

1001; Aluno B – Turma 1002; Aluno C – Turma 1002.  

Alunos da 3ª série destacados no concurso de redação foram: Aluno A – Turma 

3004; Aluno B – Turma 3006; Aluno C – Turma 3006. 

Todos os alunos destacados foram reunidos na sala da biblioteca, juntamente com 

a Direção do colégio e algumas professoras participantes para serem homenageados e 

contemplados com um prêmio de participação – uma camiseta com o tema do projeto, um 

gibi, e um exemplar do livro “Molequinha e o misterioso caso da água 

desaparecida”(Marcia Narcizo Borges, Maria B. P. dos Santos, Isa Costa, Fátima de Paiva 

Canesin, Eluzir Pedrazzi Chacon – Curitiba: CRV, 2016) - Figura 21. 
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Figura 21 - Prêmio de participação dado aos alunos do colégio EAA 

 

 

A Direção do colégio também deu uma lembrança para os alunos – uma 

necessarie com a foto do colégio. Foi feita uma roda de conversa para ressaltar a 

participação dos alunos, a atividade desenvolvida para o aprendizado dos alunos, o 

desempenho dos alunos destacados, além de dar motivação aos alunos para que 

continuassem a investir no conhecimento através da leitura e dos estudos e também 

aproveitando e participando dos eventos realizados no meio escolar (Figura 22). 

  

Figura 22 - Premiação dos alunos do colégio EAA da 1ª série (Figura 22A) e da 3ª série (Figura 
22B) 

  

 

Refletindo sobre o conteúdo discorrido pelos alunos no desenvolvimento das 

redações, observou-se que os alunos da 1ª série conseguiram enxergar alguns esforços 

que a escola realiza a fim de ajudá-los na escolha de uma profissão, de uma orientação 

para o futuro dos alunos. Expuseram inclusive a preocupação com a situação que o país 

22A 22B 
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se encontra e se o jovem fará o futuro repetir o presente. Reconheceram a Feira de 

Profissões como uma das atividades realizadas no colégio para ajuda-los nesse sentido, a 

fazê-los despertarem para essa reflexão sobre “o que serão ou o que cursarão”, e os 

cuidados que precisam ter nesse momento de decisão. Os alunos percebem a importância 

da escola para o aumento do conhecimento do aluno, que cada disciplina contribui de 

forma particular, e que esse processo de aprendizado é importante para o aluno no futuro, 

na sua decisão de carreira, pois para eles a escola mostra como o mundo funciona e faz o 

homem refletir. E foram um pouco mais além, lamentam o fato de nem todas as escolas 

se preocuparem em ajudar os alunos na escolha da profissão. E complementaram com 

indicação de que a solução para este problema seria dando mais estímulo às escolas, 

através de apoio do governo dando mais recursos, e dos próprios alunos, para que estas 

possam os incentivar na decisão de uma profissão a seguir. Também ressaltaram a 

importância do apoio dos pais diante da dificuldade dos filhos nessa escolha e a não 

desistir de um sonho. 

 

Trechos de redações dos alunos da 1ª série: 
“Nosso querido país está passando por um momento de dificuldade e 

talvez, a luz no fim do túnel não seja um caminho, mas sim, pessoas. A escola 
em alguns casos pode ser um fator de mudança, mas aos olhos de uma 
adolescente esse fator pode ser apenas uma ilusão. 

Em nossa querida escola houve um movimento que pode ter feito essa luz 
se iluminar um pouco, e talvez até acordar, esse movimento tem um nome – 
Feira de Profissões. Foi curioso e até engraçado ver e pensar em como seria 
isso, mas quando observei com outros olhos, percebi que o foco não era só a 
carreira ou os profissionais, mas sim, aquela luz no fim do túnel, os jovens.” 

 
 

Os alunos da 3ª série tiveram uma abordagem mais amadurecida, mais expansiva, 

com um olhar além dos muros da escola, reconhecendo o papel da escola no 

desenvolvimento do senso crítico e no aprimoramento do conhecimento do aluno para a 

escolha de uma profissão. Assim como, enxergam que a escola é um meio de aprendizado 

social, enfatizando que boas instituições são aquelas que trabalham os seus conteúdos de 

maneira consistente e conseguem conectá-los com o mundo ao redor. Citaram como 

sendo necessário por parte da escola, o fornecimento de orientações aos alunos sobre as 

alternativas de instituições de graduação e sobre profissões, para que os ajude no 

momento difícil de decisão sobre a carreira a seguir. Momento este que as vezes causa 

medo aos que ainda não sabem que carreira seguir, afirmaram os alunos. Pois, consideram 

que a escolha de carreira visando o lucro e não a satisfação profissional de acordo com o 
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perfil, desencadeia outros males como a corrupção e fraudes que se revertem em prejuízos 

para a sociedade. Entendem que a responsabilidade também é dos alunos, pois precisam 

ter dedicação e compromisso com os estudos. E reconhecem que a realização de 

atividades na escola que estimulem um maior empenho dos alunos nos estudos, como 

aulas mais direcionadas para vestibulares e palestras de direcionamento profissional, 

ajudam neste momento de decisão. Assim como atividades que utilize situações do 

cotidiano como exemplos, fazendo com que os alunos reflitam e percebam alguma 

identificação com as mesmas. Também indicam a necessidade de apoio do governo com 

maiores investimentos para a área de educação para a melhoria do desempenho das 

escolas e da diferença de nível de qualidade entre as escolas públicas e as escolas 

privadas. 

Analisando o conteúdo redigido pelos alunos nas redações, observa-se que os 

alunos da terceira série do colégio EAA, de uma forma geral, tem uma visão mais apurada 

do cenário em que se encontram. Eles se preocupam com o futuro profissional deles. 

Reconhecem as diferentes responsabilidades dos envolvidos (aluno, escola e governo) e 

enxergam alternativas que estimulem os alunos a se aplicarem nos estudos, para que 

tenham maiores perspectivas de um bom futuro profissional. Destacam-se abaixo alguns 

trechos das redações que refletem esta observação. 

 

Trechos de redações dos alunos da 3ª série: 
“Como já dizia o filósofo Immanuel Kant, “O ser humano é aquilo que a 

educação faz dele. Portanto, é preciso dar prioridade a educação fornecida por 
parte da escola, pois é ela que vai se desenvolver os interesses na vida, 
principalmente o meio profissional.” 

“Logo, a escola precisa fornecer meios que estimulem os alunos, como 
por exemplo, implantar aulas extras direcionadas aos vestibulares, para que 
assim eles possam entrar para uma boa faculdade. Também é muito importante 
a existência de palestras pensadas principalmente para os alunos do 3º ano, que 
já estão para terminar a escola e ingressar no meio profissional.” 

 
Observações feitas pela Direção do colégio: 

 

 O projeto desenvolvido pela professora e mestranda Rosália trouxe muitos 
benefícios para nossos alunos. 

 Percebemos que ficaram mais atuantes e participativos. 
 Tiveram orientações sobre profissões e mercado de trabalho, e relataram 

da satisfação em participar e do grande auxílio dado. 
 Observamos também grandes avanços no processo de produção textual. 
 Nossos professores relataram melhoria na escrita e no desempenho nas 

redações. 
 
 



83 
 

Observações feitas pela professora de Língua Portuguesa – Turmas da 1ª série: 

 
 Os alunos da turma 1001 participaram ativamente do Projeto composto 

por várias etapas. 
 A etapa do acolhimento, conduzida pela professora Rosália, foi 

extremamente importante para mostrar-lhes o objetivo do projeto: 
assistiram o vídeo motivador e a apresentação das propostas. Adoraram os 
brindes. 

 Na segunda etapa, a turma assistiu, com entusiasmo, as várias palestras 
oferecidas, principalmente às da área militar. 

 A terceira etapa mostrou o grau de entendimento das palestras, 
desenvoltura e habilidade para escrever. Surpreendentemente, muitos 
alunos quiseram participar do concurso. Tive que adiantar o tópico de 
produção textual, dissertação, para que eles pudessem elaborar as suas 
composições. 

 Percebi que muitos alunos obtiveram êxito ao desenvolver suas produções 
conseguindo mostras conhecimentos (habilidades e competências) 
construídos durante o projeto, porém a aluna Letícia sobressaiu-se 
mostrando grande desempenho e maturidade em seu texto. 

 Parabenizo a professora organizadora Rosália pelo brilhante projeto, pela 
oportunidade de aprendizado dos alunos e o desenvolvimento de suas 
habilidades. Foi uma rica e significativa aprendizagem para todos: alunos, 
professores e palestrantes. 

 Espero que em 2018, a professora Rosália possa brindar-nos novamente 
com esse projeto. 

 
 

Observações feitas pela professora de Produção Textual – Turmas da 1ª série: 

 
 A turma mostrou-se bastante interessada, pois participou das palestras. O 

resultado foi muito bom, abriu-se uma gama de conhecimento e por 
consequência uma visão mais ampliada de futuro. Debatemos vários 
tópicos, como por exemplo: 

1- Quais os significados e implicações desta articulação entre a educação e 
as profissões? 

2- Qual a natureza e os objetivos desta renovação discursiva? 
3- Educar para preparar que tipo de profissional? 
4- Que fundamentos, valores e interesses estão envolvidos neste processo? 
 Efetivamente na Produção Textual proposta pelo projeto alguns alunos 

obtiveram bons resultados, outros não quiseram participar dessa etapa do 
projeto, mas tiveram noção mais ampla da parceria entre Escola x Família 
já que participaram das palestras. 

 Em razão dos bons resultados na Produção Textual resolvi aproveitar o 
tema na construção de uma questão da prova do 3º bimestre, onde 
selecionei trechos das redações de dois alunos que obtiveram maior nota 
e utilizei como base de interpretação para questão múltipla escolha. 

 
 

Observações feitas pela professora de Produção Textual – Turmas da 3ª série: 

 
 Atividade realizada em parceria com a professora Rosália. O tema da 

redação já foi bastante atrativo, visto que os jovens estão em fase de 
escolha de curso para a faculdade. Alguns já trabalham ou fazem cursos 
profissionalizantes concomitante com o Ensino Médio. 



84 
 

 Observei o empenho de muitos e também pairaram dúvidas em alguns 
relacionadas ao futuro.  

 Falaram da escolha da profissão, do curso escolhido, das dificuldades em 
cursá-lo porque tem que conciliar com o trabalho. Além disso citaram a 
crise no país e a situação de muitos brasileiros que mesmo tendo curso 
superior, mesmo tendo profissão definida encontram-se desempregados. 

 
 

No colégio EJR, o concurso de redação foi realizado com o apoio da Coordenação 

do colégio e da professora de Produção Textual das turmas participantes. Foi realizada 

reunião com a professora de Produção Textual previamente ao evento para definição do 

critério de pontuação para correção, o modelo da folha de redação e agendamento do 

evento. Foi utilizado o mesmo critério para correção e o mesmo modelo da folha de 

redação considerado anteriormente no colégio EAA. O modelo da folha de redação foi 

enviado para a professora de Produção Textual do colégio previamente ao evento, a qual 

providenciou as cópias necessárias para uso com as turmas no dia do evento. 

O concurso de redação foi realizado em setembro/2017, no dia 07/09 nas duas 

turmas participantes, durante a aula com a professora de Produção Textual. Na Figura 23 

é possível verificar o percentual de participação dos alunos por turma. 

 

Figura 23 - Percentual de participação dos alunos no concurso de redação no colégio EJR 

 
 

Após a avaliação das redações foram selecionadas as três melhores redações: 

Aluno A – Turma 3001; Aluno B – Turma 3002; Aluno C – Turma 3002. 

Os alunos destacados foram reunidos em sala de aula, juntamente com a Direção, 

Coordenação do colégio, e a professora de Produção Textual, para serem homenageados 

e contemplados com um prêmio de participação – uma camiseta com o tema do projeto, 
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um exemplar da revista “Mundo Estranho” e um porta-trecos para viagem, veja Figura 

24. Foi ressaltado a todos os presentes a importância de se participar das atividades 

escolares, o desempenho dos alunos destacados, a surpresa de alguns destes alunos não 

serem tão assíduos nas aulas, mas que independente disso desenvolveram uma boa 

redação. Também foram passadas mensagens de motivação aos alunos, a fim de 

continuarem a investir nos estudos. 

 

Figura 24 - Premiação dos alunos do colégio EJR da Turma 3001 (Figura 24A) e turma 3002 
(Figura 24B) 

  

 

Refletindo sobre o conteúdo discorrido pelos alunos no desenvolvimento das 

redações, observou-se que os alunos fizeram uma abordagem um pouco diferenciada dos 

alunos do colégio EAA. Além de reconhecer a escola como meio de formação de 

conhecimento desde a infância, ajudando na formação de opinião e de caráter nos alunos 

e da importância das diferentes disciplinas, eles também ressaltaram que uma união forte 

e consistente de escola e pais ajudaria na oferta de uma educação de qualidade aos jovens, 

reforçando junto a todos o objetivo principal das escolas. Creditam na escola, juntamente 

com a família, o melhor meio para tirar dúvidas sobre profissões e carreiras, e para 

conquistar o sonho de futuro. Percebem a escola como sendo o segundo momento de 

sociabilidade do homem e onde alguns conflitos emergem. Também houve observação 

quanto a influência da sociedade, que induz os jovens a serem o que não podem ser e que 

a escola ajuda nessa orientação de futuro aos jovens de uma forma responsável. 

Assim como verificado no colégio EAA, também se observa nas redações dos 

alunos da terceira série do colégio EJR, uma visão mais amadurecida e preocupada com 

o futuro deles após o término do Ensino Médio. Eles reconhecem a dificuldade de escolha 

24A 24B 
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de um caminho profissional mais acertado e de entrada no mercado de trabalho, e 

creditam esperança na escola como fonte de ajuda neste momento tão delicado da vida 

deles. Abaixo destacam-se alguns trechos que refletem essa observação. 

 

Trechos de redações dos alunos da 3ª série: 
“A escola pode ajudar no processo de formação de conceitos nos alunos 

sobre diferentes condições de trabalho, montando atividades que integrem 
profissões a projetos pedagógicos, visitas a locais de trabalho, palestras de 
profissionais. Com esses conceitos os alunos conseguem ir delimitando quais 
áreas possuem mais afinidade... tornando o processo de escolha mais tranquilo, 
com segurança e menos impreciso.” 

“A escola é a alavanca para as nossas vidas.” 
 

Observações feitas pela Direção do colégio: 

 

 O projeto Profissões desenvolvido pela professora Rosália foi relevante 
para os alunos que cursaram o 3º ano do Ensino Médio em 2017, no C. E. 
Jacques Raimundo. Através desse projeto os alunos ampliaram seus 
conhecimentos sobre os cursos universitários e suas áreas de atuação.   

 Eles também participaram de palestras que proferiram sobre as carreiras, 
visando esclarecer e incentivar a escolha consciente. 

 O projeto veio ao encontro do colégio, reforçando o compromisso com os 
nossos alunos. 

 
 

Observações feitas pela professora de Produção Textual: 
 

 O projeto – O Ensino de Ciências e as Profissões - foi aplicado no Colégio 
Estadual Jacques Raimundo nas turmas 3001 e 3002, ambas do terceiro 
ano do Ensino Médio. A professora de Química, Rosália, foi responsável 
pela realização desse plano tão importante para os jovens estudantes. 

 O projeto teve três etapas desenvolvidas na escola. Eu, Elaine da Silva 
Andrade Rezende, professora de Língua Portuguesa das turmas 
mencionadas anteriormente, participei das duas primeiras fases.  

 A primeira realizou-se por meio de três palestras, uma delas com a 
presença de um coach que apresentou itens importantes os quais um jovem 
deve conhecer, ao escolher uma profissão. 

 Na segunda etapa, os alunos produziram uma redação dissertativa cujo 
tema foi “A importância da escola para o homem com visão de carreira”; 
na qual fundamentaram-se argumentos relacionados nos assuntos 
apresentados e discutidos nas palestras. 

 Já na terceira, foi aplicada uma sequência didática em sala de aula com a 
finalidade de ampliar a capacidade de compreensão dos alunos em relação 
aos objetivos propostos.  

 Esse projeto elaborado pela ilustre professora Rosália, realizado com 
muita dedicação, foi muito relevante para a vida profissional dos alunos, 
pois os ajudou a esclarecer itens importantes para o estudante que visa 
seguir uma carreira e, além disso, os fez valorizar a importância do 
conhecimento na vida profissional, fazendo-os refletir sobre seu papel 
como estudante: sua conduta, sua postura, seu vocabulário, entre outros 
pontos. 
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 É fundamental que os líderes governamentais incentivem projetos como 
esse para os nossos jovens estudantes, sobretudo, para aqueles de escola 
pública – que já são tão desprovidos de uma Educação Básica de 
qualidade. 

 
 

A etapa de desenvolvimento de redações pelos alunos foi de grande contribuição 

para o entendimento dos pensamentos deles sobre o tema proposto. É um momento de 

reflexão particular de cada um, em que expõem as suas aflições, dificuldades, 

observações, anseios. É uma exposição escrita e direta entre aluno e professor, em que 

precisam estar à vontade para fazê-la, para escreverem o que pensam de verdade. Isso 

porque alguns tiveram a preocupação de saber se as redações seriam lidas na presença de 

todos. Então, foi dito que a leitura seria feita apenas pela professora, a autora. Também 

foi nítida a diferença de amadurecimento entre os alunos de primeira e terceira séries. Os 

alunos de primeira série reconheceram a importância das atividades escolares para o 

desenvolvimento deles (alunos) e do país, e perceberam que mais tarde teriam o desafio 

de fazer uma escolha profissional. E os alunos de terceira série apresentando uma reflexão 

mais abrangente e muito preocupada com o futuro profissional deles. Destacando 

inclusive, alternativas de atividades na escola que favorecessem essa questão. Também 

cabe ressaltar, que os alunos de primeira série demonstraram mais empolgação que os 

alunos de terceira série com a oportunidade de estarem participando do concurso de 

redação. Eles realmente foram mais participativos e aplicados. 

 

4.4 DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA EM 

SALA DE AULA 

A sequência didática foi desenvolvida no terceiro bimestre de 2017 e aplicada nas 

duas Unidades Escolares no quarto bimestre de 2017. Ela abordou o tema “A Química 

dos Pigmentos” numa aula da disciplina de Química Orgânica, trabalhando o conteúdo 

sobre funções orgânicas conforme previsto no currículo mínimo considerado para 

aplicação nas turmas de Ensino Médio, e fazendo a correlação do tema com a profissão 

de Químico e como este atua na área de produção de pigmentos e tintas.  

No colégio EAA houve a presença de 31 alunos na turma 3004 (77%), 36 alunos 

na turma 3005 (90%), e 26 alunos na turma 3006 (65%). No colégio EJR houve a presença 

de 12 alunos de cada turma participante (52% da turma 3001 e 48% da turma 3002). 
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4.4.1 Avaliação inicial sobre os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema 

antes da aplicação da sequência didática. E a avaliação das impressões dos 

alunos sobre a aula “A Química dos Pigmentos” 

Antes da aplicação da sequência didática, foi realizado o levantamento dos 

conhecimentos prévios dos alunos a fim de superar os obstáculos epistemológicos dos 

mesmos, por meio das seguintes perguntas: 

 O que você sabe sobre tintas? 

 Quando você pensa em tinta, o que vem à sua mente? 

 Você já manuseou este material? De que forma? 

 Qual a relação entre tinta e a Química? 

 

Avaliando as respostas dos alunos, foi observado que a grande maioria dos alunos 

dos dois colégios (96%) respondeu sobre o conhecimento que tinham sobre tintas 

considerando o aspecto físico do material. As respostas foram sobre a percepção visual 

do material, o ato de pintar e sobre os efeitos da sua aplicação, como por exemplo, que 

serve para dar cor à um objeto dando mais vida ao mesmo, que pode ser encontrada na 

forma líquida ou pastosa, que possui cores diferentes, que ajuda a diversificar objetos, 

que pode ser uma forma de arte, que alguns tipos de tinta têm água e corante, que tem 

cheiro forte, que pode ser misturada, que tem aspecto viscoso. Poucos alunos dos dois 

colégios (4%) citaram a tinta como sendo um produto químico. Também houve 

observações curiosas como por exemplo, que é um material que faz muita sujeira, que o 

seu uso é uma forma de colorirmos o nosso dia-a-dia, que é usada nas cerimônias de 

tribos. 

Quando os alunos foram questionados sobre o que vem à mente quando pensam 

em tinta, eles responderam dando exemplos concretos, que pensam em objetos que 

recebem a tinta, em arte, em museus, em exposições, em trabalhos escolares, ou na cor e 

na variedade de tons existentes, ou no ato de pintar, ou ainda nas características e 

personalidade que a tinta dá a algo ou a alguém. Alguns alunos correlacionaram o objeto 

“tinta” às sensações que ela pode transmitir às pessoas como a alegria, o cheiro forte, de 

lembrança de criança, a sensação de diversão, de renovação e de beleza, ressaltando que 

se tudo fosse sem cor, seria sem graça, seria triste. Outros poucos correlacionaram com a 

cor de algo proveniente da natureza, como a cor do mar, ou das plantas. E apenas um 
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aluno de cada colégio (1,2% EAA e 4% EJR) correlacionou tinta à um produto ou 

substância química. 

A maioria dos dois colégios (97,6% EAA e 86% EJR) afirmou já ter manuseado 

o material “tinta” e as lembranças foram de momentos de desenvolvimento de trabalhos 

escolares, de aplicação em reformas da casa ou do carro, em utensílios domésticos, em 

objetos de decoração, em artesanatos, no tingimento de roupas e calçados ou nos cuidados 

com a beleza. Outros responderam de forma mais simples, citando apenas que 

manusearam a tinta com as mãos, pincéis, rolos, broxas e spray. Poucos alunos 

participantes responderam que nunca manusearam o material (2,4% EAA e 14% EJR). 

No colégio EAA, 67% dos alunos responderam que percebe que há relação entre 

a Química e a tinta, mas não souberam explicar. 16% dos alunos perceberam um pouco 

mais, citando que a tinta é proveniente de mistura de substâncias químicas, e que 17% 

dos alunos não souberam responder. No colégio EJR, as respostas obtidas foram um 

pouco diferenciadas. 50% dos alunos não souberam responder, enquanto 32% dos alunos 

citaram que a tinta é proveniente de misturas químicas e 18% responderam que percebem 

uma relação, mas não souberam explicar. 

No colégio EAA, todos os alunos presentes de todas as turmas participaram da 

avaliação inicial sobre os conhecimentos prévios dos alunos. No colégio EJR, houve a 

participação de todos os alunos presentes na turma 3001. Na turma 3002 houve a 

participação de 83% dos alunos, devido à entrada de dois alunos após o início da aula, 

quando a turma já havia respondido às perguntas realizadas no levantamento dos 

conhecimentos prévios dos alunos. 

 

4.4.2 Aplicação da sequência didática 

No colégio EAA, a sequência didática sobre o tema “A Química dos Pigmentos” 

foi aplicada nas turmas, separadamente, cada uma no seu horário de aula. No colégio EJR, 

foi aplicada em um único momento, com as duas turmas juntas. No final foi realizada 

uma avaliação das impressões dos alunos sobre a aula. 

A sequência didática iniciou com a apresentação de dois vídeos para motivação 

dos alunos. Antes do início da apresentação dos vídeos, os alunos foram alertados sobre 

o idioma usado nos vídeos, pois ambos foram editados em língua portuguesa de Portugal. 

Foi solicitado que eles não estranhassem e que procurassem prestar atenção ao conteúdo, 

para que pudessem entender. O primeiro vídeo teve um tema mais genérico - “Descubra 

os muitos usos do petróleo e o seu papel na nossa vida quotidiana” - mostrando vários 
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ambientes do dia-a-dia com seus utensílios, objetos e materiais que são provenientes do 

petróleo, ressaltando a importância do mesmo para a vida cotidiana, e indicando a tinta 

como um dos produtos originados a partir do petróleo. E o segundo vídeo teve o tema 

“Como se faz – tinta” – descrevendo todas as etapas da preparação de tinta, desde o 

recebimento de matérias-primas até o controle de qualidade da cor e envase dos produtos 

fabricados. Durante a apresentação do primeiro vídeo, os alunos não pareciam estar muito 

interessados no conteúdo, já que eram apresentadas imagens do cotidiano enfatizando o 

uso do petróleo na fabricação dos objetos e materiais presentes nas imagens. Antes da 

apresentação do segundo vídeo, foi ressaltado aos alunos que havia sido escolhido um 

dos produtos apresentados no primeiro vídeo para estudar mais profundamente sobre a 

sua fabricação, e esse produto era a “tinta” e que o segundo vídeo teria essa abordagem. 

Os alunos ficaram mais atentos, demonstravam mais interesse, e já não estranhavam tanto 

a língua usada no vídeo. No final da apresentação percebi que foi necessário esclarecer 

aos alunos sobre a atuação do profissional da química no controle de qualidade da cor na 

fabricação de tintas e explicar um pouco melhor algumas das imagens dos profissionais 

em laboratório, realizando testes específicos nas tintas para aprová-las.  

Depois fez-se uso de uma apresentação em data-show, a qual abordou os seguintes 

pontos: 

 um breve relato sobre a história de pigmentos e corantes desde a sua origem na 

Índia com a posterior disseminação até chegar a América; 

 a definição de pigmentos e corantes; 

 como se observa a cor, a avaliação e o controle da cor; 

 a importância da visão do homem; 

 a importância do profissional da área; 

 as misturas das cores na produção de outras cores, e atuação do colorista nesta 

etapa; 

 as características químicas e físicas de pigmentos e corantes; 

 as estruturas químicas de pigmentos orgânicos e a articulação dos grupamentos 

cromóforos e auxocromos na produção de tons diversos de pigmentos; 

 a identificação de funções químicas nos compostos de alguns pigmentos (azul 

ftalo e amarelo benzidina), através da apresentação das estruturas básicas das 

moléculas dos compostos e do destaque das funções químicas existentes em cada 

uma. 
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Para complementar a apresentação da sequência didática, foram expostas amostras 

de algumas matérias-primas aos alunos, que são usadas na fabricação de tintas (resinas 

alquídicas e fenólicas e pigmentos azul ftalo e amarelo benzidina) e alguns exemplos de 

semi-acabados (veículo fenólico, base offset azul ftalo e base offset amarelo benzidina). 

Nesse momento, muitos alunos ficaram curiosos e ansiosos para ver as amostras de perto. 

Alguns perguntavam se era possível abrir os potinhos para ver mais de perto os materiais. 

E mesmo dizendo a eles, que não era conveniente pois poderia causar sujeira no ambiente, 

alguns ainda insistiam. Então, alguns potinhos foram abertos para os alunos mais 

insistentes (Figura 25). 

 

Figura 25 – Amostras de semi-acabados sendo manuseadas pelos alunos 

 

 

Ao finalizar a apresentação, foi solicitado que os alunos refletissem e colocassem 

no papel o que aprenderam na aula (Figura 26). Muitos dos alunos ficaram surpresos com 

o pedido e alguns demonstraram preocupação em como escrever sobre o que foi 

apresentado. Então, foi esclarecido que eles poderiam escrever de forma livre, 

discorrendo sobre o que lembravam e acharam mais relevante na aula. No colégio EAA, 

o percentual de participação dos alunos nesta reflexão foi de 100%, 83% e 96%, nas 

turmas 3004, 3005, e 3006, respectivamente. No colégio EJR, houve a participação de 

83% e 100% dos alunos nas turmas 3001 e 3002, respectivamente. 
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Figura 26 - Reflexões dos alunos do Colégio EAA (Figura 26A) e do Colégio EJR (Figura 26B) 
  

 

Avaliando as reflexões dos alunos, observou-se que: 

 Poucos alunos (21% EAA e 19% EJR) comentaram sobre o conteúdo do primeiro 

vídeo “Descubra os muitos usos do petróleo e o seu papel na nossa vida 

quotidiana” e que a grande maioria (94% EAA e 81% EJR) deu maior ênfase no 

conteúdo do segundo vídeo “Como se faz – Tinta” e da apresentação sobre “A 

Química dos Pigmentos”. 

 31% EAA e 54% EJR considerou que a fabricação de tintas é um processo 

complexo. 

 17% EAA e 27% EJR comentou que aprendeu a diferenciar pigmento de corante. 

 32% EAA e 36% EJR enfatizou a importância da visão e o problema do 

Daltonismo para aquele que deseja trabalhar com cores. 

 Praticamente metade dos alunos (49% EAA e 45% EJR) reconheceu a tinta como 

um composto químico. 

 43% EAA e 36% EJR ressaltou a necessidade da aplicação de conceitos químicos 

na fabricação de tintas. 

 22% EAA e 27% EJR comentou sobre a importância da Química e/ou do 

profissional da Química na área de fabricação de tintas. 

Analisando as observações acima e comparando com as respostas do 

levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, observou-se que os alunos dos dois 

colégios ressaltaram mais o conteúdo do segundo vídeo e da apresentação, que foram 

realmente os materiais que tinham mais informações novas e que poderiam despertar o 

interesse dos alunos. Eles ficaram mais atentos durante esses dois momentos e pediram 

26A 26B 
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para repetir alguns nomes técnicos e a sequência de preparo das bases coloridas 

apresentadas a eles. 

Foi nítido o aumento do reconhecimento pelos alunos da tinta como composto 

químico, com praticamente metade dos alunos explicitando comentário a respeito, quando 

anteriormente apenas 4% de cada colégio havia feito. Assim como o uso de conceitos 

químicos na fabricação de tintas, que anteriormente apenas 16% do colégio EAA e 32% 

do colégio EJR percebiam a relação entre a Química e a tinta de forma mais acertada, e 

depois da apresentação da sequência didática, 43% do colégio EAA e 45% do colégio 

EJR reconheceram a necessidade da aplicação de conceitos químicos na fabricação de 

tintas. 

Apesar de poucos alunos (22% EAA e 27% EJR) comentarem sobre a importância 

da Química e/ou de ser profissional na fabricação de tintas, acredita-se que houve um 

avanço também nessa consideração, já que anteriormente apenas 16% EAA percebiam 

uma relação entre a Química e a tinta. No colégio EJR já se observava anteriormente um 

percentual considerável sobre esta questão e igual a 32%. Ressalta-se a seguir alguns 

comentários interessantes dos alunos do colégio EAA. 

 

 A aula de hoje teve um conteúdo interessante e pouco explorado. 
 As tintas são muito mais complexas do que eu pensei, elas têm um longo 

processo até ficar pronta em definitivo e a cor azul continua sendo a mais 
bonita das cores. 

 Percebi que há muita coisa por trás das belezas das cores que vemos no 
nosso cotidiano. 

 Aprendi que o petróleo é usado para fazer muitas coisas que eu nunca iria 
imaginar, como uma garrafa pet. 

 Hoje aprendi que não são todas as pessoas que podem trabalhar na 
produção de tinta, e que é necessário ter uma vista boa e saudável. 
Também é preciso ter muita atenção e dedicação. 

 Aprendi que antigamente não tínhamos toda essa variedade de cores que 
encontramos hoje em dia. 

 Além do processo de criação, é incrível o processo de evolução junto a 
humanidade. 

 A fórmula estrutural das cores de tintas é bem distinta uma das outras. 
 Esse processo não é algo valorizado pelas pessoas. Creio que a maior parte 

das pessoas não sabem como a tinta é feita. E acho que se as pessoas 
soubessem como esse produto é feito, elas iam se interessar bastante, e 
quem sabe ter vontade de trabalhar nessa área. 

 Aprendi que a Química é importante para as cores que vemos todos os 
dias. 

 Achei bem interessante a forma como as tintas são feitas e as misturas das 
cores. 

 Entendi que o processo de criação da tinta é mais complexo do que eu 
pensava. É necessário muita competência e entendimento químico. 

 A Química e a tinta andam juntas, já que sem Química não há tinta. 
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 A aula de hoje serviu para entender e se aprofundar mais em uma matéria 
que poucos conheciam e fez entender a semelhança e a ligação das cores 
com a Química. 

 A tinta tem compostos químicos diferentes, alguns de formas naturais e 
outros artificiais. E com o avanço da ciência, foram descobertas novas 
cores. 

 
 

Abaixo estão destacados alguns comentários interessantes dos alunos do colégio 

EJR. 

 

 Aprendi que as tintas têm pigmentos variados. Que nem todos conseguem 
ver todas as cores por apresentar problemas na vista. 

 Percebi que o petróleo está presente nos componentes que formam as 
tintas... está presente em quase tudo que vemos no dia-a-dia. 

 Aprendi que o petróleo é a substância base de diversas coisas como a 
garrafa PET, o combustível de avião, materiais hospitalares, e que também 
está presente em todas as tintas. Vi também que até chegar na tinta, existe 
um processo lento e trabalhoso de misturas químicas, pesagens de 
substâncias e muita observação. 

 Aprendi que a Química é muito importante para as tintas. E que para uma 
pessoa trabalhar com coisas relacionadas a tintas, não pode ser daltônica 
e tem que entender muito de cores. 

 Aprendi que uma pessoa daltônica não é capaz de enxergar a verdadeira 
tonalidade das cores. 

 Aprendi que o modo de preparo da tinta é bastante elaborado até o 
processo final, de controle das cores. Cada tinta tem um processo químico 
que sofre combinações com várias formas.  

 Aprendi que o corante é bem diferente do pigmento, porque o pigmento 
dura muito mais tempo que o corante. 

 Entendi que a fabricação de tinta é complexa. Tem toda uma química por 
detrás dos processos. As tintas passam por vários testes, por várias 
máquinas. 
 
 
 

Para finalizar a aula, foi exposta no quadro a lista dos produtos originados a partir 

do petróleo e que foram destacados no primeiro vídeo, e solicitado aos alunos que se 

dividissem em grupos de quatro e escolhessem um outro produto listado para pesquisar a 

forma de produção, estrutura química, as funções químicas existentes na estrutura 

química e a importância do profissional da Química na produção do mesmo. Esta pesquisa 

foi apresentada pelos alunos em aula posterior numa roda de conversa. 

Como as turmas estavam no período de prova do Enem, as turmas do colégio EAA 

solicitaram que a apresentação das pesquisas fosse reprogramada para a primeira semana 

após a última prova do Enem. E assim ficou acordado. Na semana anterior à data 

programada, todas as turmas foram avisadas sobre a data da apresentação com a 

necessidade da presença de todos os alunos. 



95 
 

No colégio EAA as apresentações ocorreram no dia 13 de novembro de 2017 com 

a participação dos alunos de acordo com a Figura 27. 

 

Figura 27 - Índice de participação dos alunos por turma na apresentação das pesquisas, 
considerando o total de 40 alunos por turma, no colégio EAA 

 
 

Nas apresentações das pesquisas, foi solicitado que os alunos falassem sobre: 

 O motivo da escolha do produto. 

 Para que serve o produto. 

 O que descobriram quimicamente sobre o material. 

 Quais as funções químicas presentes na estrutura. 

 Qual a importância do profissional da química na fabricação do produto. 

 

Inicialmente, em todas as turmas, os grupos aparentavam nervosismo e vergonha 

para expor o trabalho, mas ao começar a conversa com os alunos de cada grupo, eles 

foram ficando mais à vontade para falar. Foi esclarecido que eles podiam consultar o 

trabalho para lembrar de alguma informação e que a fala não precisava ser formal, mas 

que tinha que ser dentro do contexto solicitado para dar tempo de todos se apresentarem. 

Na Figura 28 é possível verificar alguns trabalhos apresentados. 
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Figura 28 - Trabalhos apresentados pelos alunos do colégio EAA  

 
 

As apresentações começaram pela turma 3004, na qual houve oito grupos e com 

o total de 28 alunos participando. Os produtos escolhidos pelos alunos para a realização 

das pesquisas foram: Vela (dois grupos), asfalto, gasolina (dois grupos), atadura, 

herbicida, e garrafa PET. 

Foram destaques nessa apresentação, o segundo grupo que pesquisou sobre a vela 

e o grupo que pesquisou sobre herbicidas. O grupo que pesquisou sobre a vela demonstrou 

interesse nos diversos usos e na reciclagem do material. Apesar de não ter desenhado a 

estrutura química, identificou o tipo de composto e a função química existente. O grupo 

que pesquisou sobre herbicidas demonstrou interesse no tema, identificando vários usos 

e aplicações. Destacaram um exemplo de estrutura química e as respectivas funções 

químicas existentes. Apesar de não terem escrito sobre a importância do profissional da 

Química no processo de fabricação do produto, reconheceram a importância da 

participação do mesmo. 

A turma seguinte foi a 3006, com seis grupos e com o total de 25 alunos 

participando. Os produtos escolhidos pelos alunos para a realização das pesquisas foram: 

Fibra de vidro (dois grupos), garrafa PET, gasolina (dois grupos), e asfalto. Apesar de ter 

sido a turma com menor número de alunos participando, foi a turma que apresentou as 

melhores pesquisas. 

Foram destaques nessa apresentação, o primeiro grupo que pesquisou sobre a fibra 

de vidro, o grupo que pesquisou sobre a garrafa PET e o grupo que pesquisou sobre o 

asfalto. O primeiro grupo que pesquisou sobre a fibra de vidro dividiu o trabalho em 

partes, distribuindo a apresentação entre os participantes. No grupo haviam quatro alunos, 

mas dois se destacaram durante a apresentação. Disseram que a escolha do tema foi em 
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função da vontade de conhecer mais sobre o material. Comentaram que não sabiam que 

o petróleo contribuía na fabricação do mesmo.  Pesquisaram sobre a história do material 

desde o uso em utensílios militares até a construção de embarcações e outros meios de 

transporte como lanchas e aeronaves. Perceberam que os polímeros ajudam a definir o 

melhor formato e a caracterização do produto final. Apesar de terem citado uma estrutura 

química importante na fabricação deste material, esqueceram de citar o nome da função 

química, o que foi complementado no momento da apresentação. Ao final da 

apresentação, o grupo comentou sobre a importância da Ciência no desenvolvimento do 

material. O segundo grupo destacado pesquisou sobre a garrafa PET e apesar de 

conhecerem o uso principal do material como embalagem, conseguiram perceber que 

ultimamente tem sido usado para outros fins, como um material a ser reciclado. 

Destacaram alguns compostos químicos usados na fabricação do PET, mas esqueceram 

de citar as funções químicas existentes. Essa informação foi complementada no momento 

da apresentação. Não escreveram sobre a importância do profissional da Química para 

este ramo, porém foram estimulados a falar sobre após questionamentos da professora, a 

autora. Ficaram receosos em como responder, pareciam procurar palavras, e as respostas 

vieram com a colocação de perguntas diferenciadas para a mesma finalidade. Por fim, 

perceberam não haver forma de trabalho na área sem a participação direta de profissionais 

da área da Química. O terceiro grupo destacado pesquisou sobre o asfalto. Foi um grupo 

bem entrosado. Todos falaram um pouco sobre o trabalho. Disseram que a escolha do 

tema foi em função de perceberem que é um material muito utilizado e muito importante 

para a sociedade. Comentaram que percebem diferenças de qualidade em alguns asfaltos 

que são aplicados nas ruas. E que pela forma que o serviço se apresenta, já esperam que 

o material tenha pouca durabilidade. Escreveram sobre a constituição química do 

material, mas não fizeram menção sobre a importância do profissional da Química nesta 

produção. Foi preciso interceder como nos outros grupos para que reconhecessem o papel 

do profissional da Química no processo de fabricação do asfalto.  

Apesar de não ter se destacado, o primeiro grupo que pesquisou sobre a gasolina 

foi o único que escreveu sobre a importância do profissional da Química na produção do 

material. Porém, apresentaram um pouco de dificuldade para falar sobre o que 

escreveram. Foi preciso ajudar, estimulando a fala dos participantes. 

A última turma foi a 3005 com nove grupos e com o total de 30 alunos 

participando. Os produtos escolhidos pelos alunos para a realização das pesquisas foram: 

Vela (dois grupos), asfalto (três grupos), cosméticos, etileno (dois grupos), e plásticos.   
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Foi destaque nessa apresentação, apenas o grupo que pesquisou sobre cosméticos. 

Esse grupo foi composto com a maioria de meninas. Quando foram perguntados sobre o 

motivo da escolha do tema, responderam que foi porque é um produto muito utilizado 

pelas pessoas, principalmente pelas mulheres. Perceberam que é um universo muito rico 

quando se estuda a parte química dos materiais, porque são usadas muitas matérias-

primas diferentes. E acreditam que os controles durante a fabricação dos mesmos são 

difíceis. Apesar de não terem escrito sobre o papel do profissional da Química neste ramo, 

enxergaram que é necessário ter um profissional que entenda bem sobre o produto para 

acompanhar a fabricação, e que neste caso seria o químico. O grupo apresentou dois 

compostos químicos que participam da fabricação de perfumes e indicaram as funções 

químicas existentes nos mesmos. 

Todos os outros grupos apresentaram pesquisas mais resumidas, descrevendo o 

material, a aplicação, a estrutura do mesmo, e faltando as informações das funções 

químicas existentes na estrutura e a importância da profissional da Química na fabricação 

do material. Também se observou que nestes grupos, poucos alunos demonstraram 

domínio sobre o conteúdo pesquisado. 

Avaliando os desempenhos de todos os grupos, observou-se que no geral todos os 

alunos ficaram inibidos para apresentar as suas pesquisas. Eles tiveram mais facilidade 

para descrever o produto, comentando sobre a aplicação e a utilidade do mesmo. Foi 

nítida a existência da barreira a ser vencida entre o concreto e o abstrato em todas as 

apresentações. Cada grupo se desenvolveu bem até a etapa em que mencionavam a 

importância do produto para a sociedade. Quando chegava o momento de apresentar a 

estrutura química presente no material, os alunos pausavam e se entreolhavam, buscando 

saber qual dentre eles iria se pronunciar para continuar a apresentação. Essa dificuldade 

por parte dos alunos é esperada e entendida, já que se percebe que o tempo disponibilizado 

para trabalhar o tema de funções orgânicas nas turmas de 3ª série é sempre insuficiente. 

Nesse momento, tomando como base a filosofia do não de Bachelard, tive a necessidade 

de interceder para que a apresentação continuasse. Foi necessário buscar outras formas 

de questionar sobre o produto, as funções químicas existentes na estrutura química, assim 

como sobre o papel do profissional da Química, para que os alunos encontrassem as 

respostas para essas questões e então expor o que concluíram. Fiz comentários como: 

“Sim, os tipos de aplicação, usos do material, e a importância do material para a 

sociedade, nós conhecemos. Até aí vocês têm uma apresentação do produto que 

escolheram pesquisar, uma explicação do efeito imediato do produto que escolheram e 
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que foi obtida pelas vivências e observações que já fizeram do mundo. Essa não é uma 

explanação científica do que pesquisaram. Até aí não alcançamos o objetivo da pesquisa. 

Vocês cumpriram uma etapa. Agora é preciso que façam uma nova abordagem, a 

apresentação do que descobriram cientificamente sobre o produto. Como é a estrutura 

química deste produto? Como se apresenta?”.  

Então, os grupos na tentativa de entrar numa nova esfera do conhecimento, 

tiveram dificuldades em encontrar as palavras para fazer a abordagem e buscavam apoio 

no conteúdo que haviam escrito na pesquisa, apontando o trecho da pesquisa que 

respondia ou que poderia estar respondendo às perguntas feitas (Figura 29). 

 

Figura 29 - Exemplo de momento em que uma aluna busca apoio para aprofundar a abordagem 
da apresentação 

 
 

Neste momento, foi preciso fazer novos comentários e perguntas para ajudar os 

alunos, como: “O grupo conseguiu identificar a estrutura química principal do produto 

pesquisado? Se sim, mostre-me por favor. Agora, vamos observar um pouco mais 

detalhadamente essa estrutura. Vocês lembram das funções químicas que vocês 

estudaram na aula sobre funções químicas orgânicas, e que eu relacionei algumas na aula 

sobre a Química dos pigmentos? Se não, vamos lembrar de algumas (Nesse momento, 

revisei as funções químicas que foram estudadas). Peço que observem a estrutura química 

do produto que pesquisaram e correlacionem com os tipos de funções que estudaram em 

sala de aula, de forma que as reconheçam.”  

Após essa ajuda, percebi certa resistência dos alunos em dar seguimento, porém 

insisti (Figura 30). Mesmo os alunos receosos em errar, ficaram mais à vontade para tentar 

cumprir esta etapa do trabalho. Aos poucos eles fizeram a correlação e conseguiram 

identificar as funções químicas existentes na estrutura química do produto que estudaram. 

E a grande maioria dos alunos, só após este momento, perceberam a importância do 
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profissional da Química na fabricação do produto estudado (Figura 31). Alguns 

demonstraram surpresa em perceber que podiam aplicar o conceito estudado em sala na 

pesquisa que realizaram. E mais especificamente, em conseguir entender o porquê de 

algumas características desses produtos. Essa questão ficou evidente principalmente nos 

grupos que pesquisaram, mas que não chegaram a abordar na pesquisa escrita a 

importância do profissional da Química. Neste momento, provavelmente pode ter 

ocorrido uma quebra dos obstáculos epistemológicos e uma ampliação do conhecimento 

dos alunos, conforme abordado por Bachelard. 

 

Figura 30 - Momentos de intervenção da professora, a autora, no avanço do conhecimento 
científico pelos alunos (Figuras 30A e 30B) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 31 - Momentos de identificação dos alunos das funções orgânicas presentes nas estruturas 
pesquisadas pelos grupos e de reconhecimento sobre a importância do profissional da Química na 
fabricação do produto pesquisado (Figuras 31A e 31B) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nesse momento, também procurei mostrar aos alunos como a Ciência vem 

ajudando na evolução dos produtos pesquisados, como no estudo e pesquisa de polímeros 

dando apoio na fabricação de garrafa PET, plásticos, e de fibra de vidro, o qual foi 

30A 30B 

31A 31B 
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totalmente reconhecida pelo grupo que estudou a respeito. Eles realmente aprofundaram 

a pesquisa e demonstraram ter gostado da escolha. Esse retorno foi muito gratificante! 

Também ressaltei a Ciência atuando no aprimoramento da fabricação de outros produtos, 

como a gasolina, o asfalto, cosméticos, etc.  

Ao final, as turmas perceberam que cada produto pesquisado dava a oportunidade 

de entrar em um universo da Ciência até então não estudado por eles, com muitos detalhes 

e informações, com muito mais a ser descoberto por eles. Fato que também não 

imaginavam.  Foi uma nova abordagem de tratar o tema de funções químicas e uma nova 

forma dos alunos estudarem sobre o tema. De acordo com a abordagem de Bachelard, fiz 

uso da pedagogia consciente para trabalhar o tema de funções químicas orgânicas de 

forma diferenciada em sala de aula.  

No colégio EJR as apresentações ocorreram nos dias 16 e 17 de novembro de 2017 

com a participação dos alunos de acordo com a Figura 32. 

 

Figura 32 - Índice de participação dos alunos por turma na apresentação das pesquisas, 
considerando o total de alunos por turma (turma 3001 com 23 alunos e turma 3002 com 25 
alunos), no colégio EJR 

 
 

Assim como observado no colégio EAA, os alunos estavam envergonhados e com 

receio de falar sobre o que pesquisaram. Porém, após a primeira apresentação, os alunos 

ficaram mais tranquilos. 

As apresentações começaram pela turma 3001, na qual houve quatro grupos e com 

o total de 09 alunos participando. Os produtos escolhidos pelos alunos para a realização 

das pesquisas foram: Gasolina, fertilizantes, garrafa PET e asfalto. 
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Foram destaques nessa apresentação, o grupo que pesquisou sobre a garrafa PET 

e o grupo que pesquisou sobre fertilizantes. O grupo que pesquisou sobre a garrafa PET, 

foi o primeiro a se apresentar. O grupo estava coeso e com todos os alunos participando 

da apresentação. Citaram um pouco da História, destacaram a estrutura química e os 

grupamentos químicos envolvidos e seus nomes. Comentaram também sobre o aspecto 

ambiental, alertando sobre a alternativa de reciclagem do material. Não escreveram sobre 

a importância do profissional da Química para essa área, porque disseram não ter 

encontrado bibliografia a respeito. Porém, após um pouco de conversa sobre o trabalho e 

a fabricação do produto, eles conseguiram responder. O segundo grupo pesquisou sobre 

fertilizantes. Foi um grupo diferenciado por havia apenas uma aluna. Quando foi 

questionada por que havia feito a pesquisa sozinha, ela respondeu dizendo que não 

conseguiu outros colegas para fazer parte do grupo com ela. A aluna demonstrou bastante 

conhecimento sobre o que havia pesquisado. Apresentou vários exemplos e os nomes das 

funções químicas que podiam ser encontradas. Não escreveu sobre a importância do 

profissional da Química para a área, mas falou a respeito no momento da apresentação. 

Os grupos que pesquisaram sobre a gasolina e sobre o asfalto não quiseram 

apresentar os trabalhos, apenas entregaram o conteúdo que escreveram. Mesmo com 

insistência da professora, a autora, para que apresentassem, eles não se sentiram seguros 

para fazê-la. Cabe ressaltar que verificando o conteúdo entregue pelos dois grupos, 

observou-se que a pesquisa sobre o asfalto estava mais completa, faltando apenas 

comentar sobre a importância do profissional da Química na área. 

A turma 3002 apresentou na noite seguinte, com três grupos e com o total de 10 

alunos participando. Os produtos escolhidos pelos alunos para a realização das pesquisas 

foram: gasóleo, fertilizantes e gasolina. 

Os alunos desta turma estavam mais dispostos a apresentar as pesquisas. 

Demonstraram ansiedade para começar e apresentar logo. Inclusive questionaram sobre 

o horário de início da aula com antecedência para que eles pudessem se preparar. Mais 

tarde foi observado que alguns alunos participantes ainda não tinham chegado, o que 

provocou a preocupação sobre a ordem de apresentação pelos alunos presentes. 

Foram destaques nessa apresentação, o grupo que pesquisou sobre a gasolina e o 

grupo que pesquisou sobre fertilizantes. O grupo que pesquisou sobre a gasolina foi o 

primeiro grupo a se apresentar. O grupo aparentava estar tenso, porém mais focado e 

concentrado. Duas alunas demonstravam mais conhecimento sobre o conteúdo. 

Apresentaram o produto, a finalidade de uso do mesmo, o processo de fabricação, 
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diferenças entre os diversos tipos de gasolina, a estrutura química base e as funções 

químicas existentes, assim como o papel do profissional da Química na produção da 

gasolina. O conteúdo escrito teve uma apresentação muito boa. Foi a pesquisa mais 

completa que foi apresentada. O segundo grupo pesquisou sobre os fertilizantes. Foi o 

grupo mais empolgado para apresentar a pesquisa. O grupo se dividiu para fazer a 

apresentação. Definiram o material, a finalidade do seu uso, e cuidados na aplicação do 

mesmo. Comentaram que procuraram, mas que tiveram dificuldades para encontrar uma 

estrutura química como exemplo. Citaram os principais nutrientes utilizados. Não 

escreveram sobre a importância do profissional da Química para a área, porém quando 

foram questionados, tiveram dificuldades para responder de imediato. Após algumas 

conversas e novos questionamentos, os alunos responderam. Além do material escrito 

solicitado, o grupo também preparou dois cartazes com fotos demonstrando algumas das 

situações comentadas pelos alunos durante a apresentação. Assim como no colégio EAA, 

foi preciso intervir junto ao grupo de alunos para que pudessem completar a apresentação, 

fazendo uma abordagem diferenciada, com o conteúdo científico pesquisado, e 

demonstrando o conhecimento obtido com a pesquisa. 

Cabe ressaltar que o grupo que pesquisou sobre o gasóleo também foi diferenciado 

porque havia apenas uma aluna. Quando foi questionada sobre a realização da pesquisa 

individualmente, respondeu que foi devido ao seu horário diferenciado de frequência, mas 

que ela gostou de ter pesquisado sobre o tema e que o trabalho também a ajudou a estudar 

de uma outra maneira para a prova do Enem. Agradeceu a oportunidade de ter apresentado 

a pesquisa e mais uma vez lamentou o fato de não ter conhecido de perto um pouco sobre 

as áreas militares. Essa aluna participou da Feira de Profissões e ficou muito feliz em 

saber da possibilidade de assistir alguma palestra sobre a área militar, o que por fim não 

foi possível realizar. 

Esta sequência didática foi considerada como produto e foi apresentada no V 

ENECiências da Saúde e do Ambiente, que ocorreu no período de 15 a 18 de maio de 

2018, na Universidade Federal Fluminense (Figura 33). 
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Figura 33 - Apresentação da sequência didática como produto da Dissertação, no V ENECiências 
da Saúde e do Ambiente – UFF/RJ 

 
 

Esta atividade de aplicação de uma sequência didática de Química aproximando 

os alunos de algumas profissões, despertou o interesse de professores de outras disciplinas 

do colégio EAA. As professoras das disciplinas de Física da turma 3004 e de Biologia 

das turmas de primeira série também desenvolveram uma atividade similar utilizando os 

conceitos teóricos de suas respectivas disciplinas e que estavam trabalhando com as 

turmas. A sequência didática de Física foi realizada no dia 07 de novembro de 2017, com 

o tema “A aplicação da Física na Medicina” e correlacionou a aplicação dos conceitos de 

ondas na Medicina. Começou abordando um pouco da História sobre o raio X, depois 

comentou sobre a radiação eletromagnética e as frequências diferentes desde a radiação 

não-ionizante até as ionizantes, o conceito de produção de raio X, a radiografia e a 

produção de raio X durante os exames médicos, o comportamento do raio X no corpo 

humano, o uso das ondas na tomografia computadorizada, na ultrassonografia e no 

ultrassom. Foi uma apresentação bem objetiva e interessante para todos. As diferenças 

operacionais entre as máquinas que foram citadas e o esclarecimento sobre a aplicação 

dos conceitos físicos na utilização das mesmas, nos fez entender as diferentes atuações e 

finalidades de cada exame prescrito por um médico. Também ajudou a perceber como a 

Ciência tem colaborado, e que pode colaborar ainda mais, no avanço tecnológico à fim 

de agilizar a definição de um diagnóstico mais preciso da saúde de um paciente.  

A sequência didática de Biologia foi realizada no dia 22 de novembro de 2017 e 

teve o objetivo de promover uma reflexão dos alunos da primeira série sobre os 

conhecimentos e a produção dos mesmos, baseando-se na diversidade de contextos e 

conteúdos dos componentes curriculares/disciplinas que devem ser articulados para a 
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orientação profissional. Primeiramente, a professora fez uma roda de conversa com a 

turma, levando em consideração o conhecimento inicial da turma sobre o tema. A seguir 

a turma foi dividida em grupos, de acordo com a preferência profissional dos alunos, para 

a realização de uma pesquisa bibliográfica e posteriormente, a apresentação de relatórios 

sobre as conclusões. Foram apresentados os seguintes itens como orientações para os 

alunos para o desenvolvimento dos relatórios: 

 Profissão escolhida 

 Área de conhecimento 

 Área de atuação 

 Disciplinas correlacionadas 

 Quais conhecimentos são necessários para realizar seu trabalho na 

profissão escolhida? 

 As disciplinas ministradas na escola fornecem tais conhecimentos? 

 

Após a entrega dos relatórios pelos alunos, a professora observou que eles não 

conseguiram abordar todos os itens listados, já que eram alunos da primeira série e a 

análise era complexa para eles. A professora decidiu guardar os relatórios para continuar 

a trabalhar o tema no próximo ano, independentemente deste projeto, por considerar um 

tema muito importante para os alunos. Já estava previsto para o ano de 2018 que a mesma 

professora ministraria aulas de Biologia para as duas turmas de segunda série, do turno 

da manhã do colégio. A professora comentou que entende a dificuldade deles e que iria 

pedir para que os alunos refizessem os relatórios no próximo ano, para tentar medir o 

quanto amadureceram na questão sobre a escolha de uma profissão. E acrescentou que os 

alunos comentaram que gostaram muito das palestras realizadas durante a Feira de 

Profissões.  

 

4.4.3 Levantamento, por meio de questionário, sobre as contribuições do Ensino 

Médio e as perspectivas futuras dos alunos 

Os alunos das turmas participantes responderam às seguintes perguntas do 

questionário. 

 O curso de Ensino Médio trouxe novos conhecimentos para você? 

 Você se considera uma pessoa preocupada em continuar buscando novos 

conhecimentos para ter um bom emprego? (Sim, lendo notícias de jornais, 
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revistas e/ou na mídia / Sim, buscando novas oportunidades de curso / Não. 

Não me preocupo). 

 O que pretende fazer depois que terminar o curso de Ensino Médio? (Fazer 

curso técnico. Qual? / Fazer curso profissionalizante. Qual? / Fazer curso 

de graduação. Qual? / Buscar uma oportunidade de emprego. Em que área? 

/ Ainda não sei / Tenho outra pretensão. Descreva). 

 Como pretende buscar atingir o seu objetivo? (Fazendo o Enem. Fez em 

2017? Fará em 2018? / Buscando um curso profissionalizante. Qual 

instituição? / Buscando uma universidade pública. Qual? / Buscando uma 

universidade ou faculdade privada. Qual? / Buscando uma agência de 

emprego ou divulgando o currículo / Ainda não sei / Nenhuma das 

alternativas acima. Descreva). 

O índice de participação dos alunos de todas as turmas no preenchimento do 

questionário foi avaliado e são apresentados na Figura 34. 
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Figura 34 - Índice de participação dos alunos no preenchimento do questionário, por turma do 
colégio EAA, considerando o total de 40 alunos por turma (Figura 34A) e do colégio EJR, com a 
média de 24 alunos por turma (Figura 34B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliando os questionários respondidos pelos alunos, observou-se que: 

 A grande maioria dos alunos dos dois colégios afirmou que o curso do 

Ensino Médio trouxe novos conhecimentos para eles (93% EAA e 94% 

EJR). Sendo que houve a abstenção de resposta nesta questão de um aluno 

do colégio EAA e de dois alunos do colégio EJR.  

 A maioria dos alunos dos dois colégios afirmou que se consideram pessoas 

preocupadas em continuar buscando novos conhecimentos para ter um 

bom emprego através da procura por novas oportunidades de curso (81% 

EAA e 80% EJR). Um percentual menor de alunos dos dois colégios 

afirmou que busca novos conhecimentos através da leitura de notícias de 

34A 

34B 
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jornais, revistas e/ou na mídia. Não houve caso de aluno nos dois colégios 

que afirmasse não se preocupar com esta questão. 

 No colégio EAA, a maior parte dos alunos pretende fazer um curso técnico 

(38%) ou de graduação (32%) após o término do Ensino Médio. Já no 

colégio EJR, os alunos demonstraram maior interesse em fazer um curso 

técnico (58%), enquanto que o interesse pelo curso da graduação foi de 

22% dos alunos. 

 Quando perguntados sobre a forma que pretendem buscar o atingimento 

de seus objetivos futuros, no colégio EAA, a maior parte dos alunos 

indicou maior interesse através apenas da participação no Enem (23%), 

seguido pelos que indicaram a participação apenas em cursos 

profissionalizantes ou de graduação (19%), ou através da participação no 

Enem com o posterior curso da graduação (18%). No colégio EJR, o 

resultado foi diferenciado. A maior parte dos alunos indicou maior 

interesse de participação no Enem com o posterior curso da graduação 

(28%), seguido pelos que indicaram interesse apenas através da 

participação no Enem (14%) e pelos que indicaram interesse através da 

participação apenas em cursos profissionalizantes ou de graduação (14%). 

 Em ambos os colégios, houve percentual de alunos com interesse em 

participar do Enem, cursar a graduação e buscar uma oportunidade de 

emprego (9% EAA e 11% EJR). 

 No colégio EAA houve maior percentual de alunos interessados em buscar 

a área militar do que no colégio EJR (13% EAA e 3% EJR). 

 Em ambos os colégios, houve baixo percentual de alunos interessados em 

apenas buscar uma oportunidade de emprego (4% EAA e 8% EJR). 

 Em ambos os colégios, também houve baixo percentual de alunos 

indicando que ainda não sabem como atingir seus objetivos futuros (6% 

EAA e 3% EJR). 

 Quanto a participação das turmas no Enem 2017, no colégio EAA, houve 

a participação de 64% dos alunos, considerando o número total de alunos 

(120). No colégio EJR, houve a participação de 15% dos alunos, 

considerando o total de alunos (48). 
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 Para o ano de 2018, vários alunos do colégio EAA não citaram a pretensão 

de fazer o Enem, o que não permitiu calcular o número de alunos 

interessados. Já no colégio EJR, foi possível calcular e se verificou a 

pretensão de 52% dos alunos. 

Analisando os dados levantados nos questionários preenchidos pelos alunos, 

verificou-se que apesar de todas as dificuldades enfrentadas na administração do meio 

educacional, praticamente todos os alunos dos dois colégios reconheceram que o Ensino 

Médio trouxe ganho de conhecimento para eles. E que a grande maioria dos alunos dos 

dois colégios são pessoas preocupadas em continuar buscando novos conhecimentos para 

ter um bom emprego através da procura por novos cursos. 

Os alunos do colégio EAA apresentaram intenções de busca por cursos após o 

Ensino Médio com pretensões bem divididas entre o curso técnico e o curso de graduação. 

Já no colégio EJR, a maior parte dos alunos apresentaram interesse em fazer um curso 

técnico do que um curso de graduação. 

A maioria dos alunos dos dois colégios consideraram o Enem como a principal 

alternativa para continuar avançando nos estudos. Em ambos os colégios, a maior parte 

dos alunos demonstrou interesse em continuar estudando após o Ensino Médio, com a 

menor parte indicando a pretensão de querer estudar e buscar uma oportunidade de 

emprego. 

Os alunos do colégio EAA apresentaram maior interesse em estudar para buscar 

uma oportunidade na área militar, do que os alunos do colégio EJR.  

A grande maioria dos alunos dos dois colégios demonstraram saber como 

pretendem seguir na busca do atingimento de seus objetivos particulares. 

No ano de 2017, não houve a participação da maioria dos alunos dos dois colégios 

na prova do Enem. Como as inscrições para o Enem 2017 ocorreram antes da aplicação 

das estratégias articuladas nos dois colégios, não foi possível identificar o reflexo dos 

resultados destas ações no interesse dos alunos pelo Enem 2017. No colégio EAA, mais 

especificamente, alguns alunos indicaram não terem feito o Enem porque tinham outras 

intenções, como prestar concurso para a área militar ou concurso público. Alguns deles 

informaram que já estavam fazendo cursos preparatórios. Porém, para o ano de 2018, 

espera-se uma participação maior dos alunos dos dois colégios na prova do Enem, pois 

estarão com mais tempo para se dedicarem aos seus estudos com foco no concurso. 
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4.5 REFLEXÕES SOBRE OS RESULTADOS 

A realização da Feira de Profissões foi um evento de esclarecimentos diversos aos 

alunos. Antes do evento foi realizada uma diagnose dos alunos para conhecer as 

pretensões futuras dos alunos sobre a continuidade dos estudos em nível de graduação ou 

especialização. Os alunos foram convidados a fazer uma reflexão sobre as lembranças da 

vida escolar, o aprendizado adquirido no Ensino de Ciências, e uma profissão de interesse. 

A coleta dessas informações foi importante para conhecer o público e para definir o 

cronograma de atividades da feira. 

Considerando todos os alunos que participaram, de todas as turmas, observou-se 

que 89,8% dos alunos afirmaram que a feira trouxe alguma informação importante. E 

destacaram informações como: as apresentadas na exposição de profissões sobre as dez 

carreiras de maior interesse pelos alunos, os esclarecimentos sobre como a profissão não 

funciona na prática e sobre as dúvidas que tinha sobre a profissão, de como fazer para 

seguir a carreira militar, de como crescer na carreira e como fazer a escolha certa, a 

apresentação de informações sobre a profissão que não se conhecia, a feira fez o aluno 

refletir sobre o futuro, ajudou a decidir sobre o que o aluno quer fazer de verdade, mostrou 

que independente da dificuldade não se pode desistir, ajudou em orientações de como 

administrar os estudos, apresentou informações sobre o mercado de trabalho, trouxe 

informação de como se comportar em uma entrevista de emprego, as palestras foram bem 

construtivas para a decisão do futuro. 

Avaliando a participação das turmas, verificou-se que as turmas de 1ª série 

tiveram participação bem dividida entre as palestras oferecidas. Essas turmas procuraram 

aproveitar o evento. A turma 1001 teve maior participação na palestra sobre Fisioterapia 

com índice igual a 61,5%, seguidas pelas palestras sobre Química e Coaching de Carreiras 

com índice médio de participação igual a 45,9%. Já a turma 1002 teve maior participação 

na palestra sobre Coaching de Carreiras com índice igual a 53,7%, seguidas das palestras 

sobre Medicina Veterinária e sobre Química com índice médio de participação igual a 

47,7%. Esses resultados demonstram que os alunos de 1ª série buscaram informações 

sobre as carreiras apresentadas e maiores orientações sobre como definir a carreira mais 

acertadamente. 

As turmas de 3ª série tiveram participação bem menor que as turmas de 1ª série. 

A turma 3004 teve maior participação na palestra sobre Engenharia com índice de 

participação igual a 44,4%, seguida da palestra sobre Coaching de Carreiras com índice 
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de participação igual a 32,8%. A turma 3005 teve maior participação na palestra sobre 

Fisioterapia com índice de participação igual a 30,8%, seguida da palestra sobre Coaching 

de Carreiras com índice de participação igual a 19,7%. A turma 3006 teve maior 

participação na palestra sobre Coaching de Carreiras com índice de participação igual a 

47,5%, seguida da palestra sobre Carreira Militar – Exército com índice de participação 

igual a 15,2%. Esses dados demonstram como as turmas de 1ª série participaram mais 

que as turmas de 3ª série, e o quanto os alunos de 1ª série estavam mais interessados em 

aproveitar o evento. 

Quanto à percepção sobre o uso dos conceitos de Ciências em alguma das 

profissões apresentadas, todas as turmas perceberam com exceção da turma 3006, que 

apresentou índice de 47,6% dos alunos opinando que não perceberam. Das turmas que 

perceberam, o índice médio foi de 65,8% dos alunos. 

Todos os alunos participantes entendem a importância do Ensino de Ciências para 

o crescimento e avanço nos estudos, e todos afirmaram que a feira contribuiu neste 

conhecimento. 

Todos os alunos participantes afirmaram que gostariam que o colégio fizesse a 

feira no próximo ano. 

É válido ressaltar que considerando apenas os grupos de alunos participantes das 

palestras da área Militar, que foram as palestras com maior número de alunos presentes 

(com média de 69 alunos por palestra), o número de alunos presentes provenientes da 1ª 

série foi bem maior que o número de alunos provenientes da 3ª série, com a média de 

24,9% de alunos presentes provenientes de turmas da 1ª série contra 10,7% de alunos 

presentes provenientes de turmas da 3ª série. 

Analisando os resultados e observações feitas nas avaliações de reações dos 

alunos, percebe-se que os alunos de 1ª série demonstraram mais interesse em participar e 

estavam mais motivados a assistir o maior número de palestras possível, atentando para 

estarem presentes em sala de aula quando os conteúdos e atividades de sala de aula fossem 

obrigatórios para eles. Esse fato nos leva a concluir que este tipo de atividade deve ser 

realizado desde a 1ª série do Ensino Médio, quando a grande maioria está motivada a 

participar. 

Os alunos de 3ª série foram mais resistentes a participar. A grande maioria 

demonstrou estar decidida quanto ao tipo de profissão seguir, e pelo comportamento, os 
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alunos que participaram assistiram somente a palestra que tinha correlação com a 

profissão de interesse. Para estes alunos, o ano foi de preparação e foco maior na prova 

do ENEM e em concursos para a área militar. O índice mais expressivo de presença de 

alunos da 3ª série na palestra de Coaching de Carreiras reforça esta observação, por ser 

uma palestra de orientação sobre a identificação da carreira de interesse e os alunos 

estarem no último ano do Ensino Médio, também foi o último momento em que o colégio 

poderia ajuda-los nesta questão. 
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5 O PRODUTO 

 

Cartilha com sequência didática de aula de Química, sobre funções orgânicas para 

alunos da 3ª série do Ensino Médio. 

 

5.1 OBJETIVO DO PRODUTO 

Proporcionar aos alunos de 3ª série do Ensino Médio, uma aula diferenciada sobre 

funções químicas orgânicas articulando o conteúdo teórico estudado com o universo das 

cores através das tintas. 

 

5.2 NÍVEL DE ENSINO 

Ensino Médio. 

 

5.3 PÚBLICO ALVO 

Alunos da 3ª série do Ensino Médio. 

 

5.4 CONTEÚDO 

 O petróleo como fonte de diversos produtos do cotidiano. 

 A produção da tinta, o controle de qualidade da cor e a atuação do químico nesta 

área. 

 A Química dos pigmentos estudados através das tintas. 

- A origem histórica dos pigmentos. 

- A diferença entre pigmentos e corantes. 

- Como se observa a cor e como é feito o controle da cor. 

- A importância da visão do homem e do profissional da Química nesta área. 

- Funções químicas orgânicas (hidrocarboneto, cetona, aldeído, álcool, ácido 

carboxílico, éter, éster, composto halogenado, amina, amida, nitrocomposto, 

fenol). 

 

5.5 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este produto considerou o referencial teórico de Bachelard, fazendo uso da 

filosofia do não de Bachelard e da pedagogia consciente, aproximando os alunos da 

aplicação na prática dos conhecimentos estudados em sala de aula sobre funções químicas 

orgânicas, no meio profissional em indústria química de fabricação de tintas. 



114 
 

A aproximação foi uma estratégia para proporcionar a quebra de barreiras de 

conhecimento, assim como o avanço do mesmo nos alunos. Durante a apresentação do 

tema sobre tintas, e mais especificamente sobre pigmentos e corantes, os alunos puderam 

perceber que cada tipo de pigmento tem uma estrutura química específica e que o 

conhecimento químico deste universo ajuda no controle da cor e no desenvolvimento de 

novas cores.  Sem a participação do profissional especialista da área, conhecido como 

colorista, que é o técnico químico, o químico, ou até o engenheiro químico, todos com a 

sensibilidade para enxergar as nuances das cores, esses produtos não seriam fabricados. 

Os alunos perceberam que o processo de fabricação de tintas não é tão simples como 

parece, que requer conhecimento aprofundado dos materiais usados e que existe uma 

tecnologia específica envolvida. Esta percepção por parte dos alunos retrata o pensamento 

de Bachelard, quando elimina a possibilidade de generalização de pensamento, de 

pensamento vago, quando o aluno percebe as diferenças entre as estruturas químicas de 

pigmentos e tintas de cores diferentes.  

A utilização de ferramentas como vídeos, fotos, amostras de materiais, textos 

explicativos, auxiliam a apresentação do tema, favorecem a manutenção da atenção dos 

alunos durante toda a aula e, também no entendimento do conteúdo. 

A realização de avaliação prévia dos conhecimentos dos alunos sobre tintas e a 

posterior reflexão destes sobre o tema abordado na sequência didática, fornecem 

evidências sobre o avanço no conhecimento dos alunos no conteúdo sobre funções 

orgânicas. Também são consideradas evidências desses avanços, o interesse e perguntas 

realizadas pelos alunos sobre as atividades desenvolvidas pelos profissionais durante o 

processo de fabricação de tintas, sobre a sequência do processo de preparo das tintas e os 

nomes e função dos materiais utilizados. Assim como os resultados das pesquisas feitas 

pelos próprios alunos, quando eles rompem com o conhecimento sensível, concreto e 

abordam o conteúdo químico estudado no produto pesquisado, reconhecendo que as 

funções químicas estudadas nas estruturas químicas dos produtos pesquisados e que as 

mesmas acarretam características físico-químicas diferentes aos produtos, aumentando 

dessa forma o conhecimento científico sobre o mesmo. 

 

5.6 A SEQUÊNCIA DIDÁTICO-METODOLÓGICA 

Título da aula: A Química dos Pigmentos. 

Tempo didático: 4 tempos de aula, com 40 minutos cada. 

Objeto de conhecimento: Funções químicas orgânicas. 
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Objetivo: Realizar uma aula diferenciada sobre funções químicas orgânicas 

articulando o conteúdo teórico estudado com o universo das cores através das tintas. 

Recursos didáticos: Data-show, notebook, caixa de som, quadro branco, amostras 

de pigmentos. 

 

Aula 1: 

             Tempo: 2 tempos de aula, com 40 minutos cada. 

Etapa 1 - Avaliação inicial dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema antes da 

apresentação da sequência didática 

 Tempo: 10 min. 

Solicitar que os alunos reflitam e respondam às seguintes perguntas, colocando o 

conteúdo em folha separada. 

 O que você sabe sobre tintas? 

 Quando você pensa em tinta, o que vem à sua mente? 

 Você já manuseou este material? De que forma? 

 Qual a relação entre tinta e a Química? 

Recolher as folhas com os conteúdos escritos pelos alunos. 

 

Etapa 2 - Apresentação de dois vídeos para motivação dos alunos 

 Vídeo 1 - “Descubra os muitos usos do petróleo e o seu papel na nossa vida 

cotidiana”26.  

Tempo: 2min e 16s. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=g6unFYIEsF4>. 

Após a apresentação do vídeo, listar no quadro os produtos fabricados a partir do 

petróleo e que foram citados no vídeo. 

Destacar o produto “Tinta” citado no vídeo 1 e apresentar o vídeo 2. 

 Vídeo 2 - “Como se faz – Tinta”27. 

Tempo: 6 min. 

                                                           
26 FUELSEUROPE. Descubra os muitos usos do petróleo e o seu papel na nossa vida cotidiana. Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=g6unFYIEsF4>. Acesso em: 06 set. 2018. 
27 ECONÓMICO TV. “Como se faz – Tinta”. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=DPdWgoTn3jE>.Acesso em: 06 set. 2018. 
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Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=DPdWgoTn3jE>. 

Após a apresentação do vídeo, ressaltar aos alunos as atividades realizadas pelos 

profissionais da Química no laboratório de controle de qualidade, principalmente o 

controle da cor dos lotes produzidos. 

 

Etapa 3 - Abordagem sobre a “A Química dos Pigmentos” 

Tempo: 30 min. 

Fazer uma apresentação com o uso de data-show, abordando informações sobre: 

 A origem histórica dos pigmentos. 

 A diferença entre corantes e pigmentos. 

Corantes são substâncias orgânicas solúveis no meio de aplicação. 

Pigmentos são substâncias orgânicas ou inorgânicas, insolúveis no seu 

meio de aplicação. 

 A importância da visão do homem na avaliação da cor (Figuras 35, 36, 37, 

e 38). 

 

Figura 35: A observação da cor pelo olho humano 
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Figura 36: Faixas de comprimento de onda do espectro visível 

 

 

Figura 37: Gráficos de comprimento de onda de acordo com a cor 

 

 

Figura 38: O problema do Daltonismo e os diversos problemas de visão na percepção da cor 
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 A importância da atuação do profissional da Química na fabricação do 

produto. 

 Ressaltar aos alunos que existem grupamentos químicos responsáveis pelo 

fenômeno da cor, que são os grupos chamados cromóforos (p. ex. 

azometino, carbonil, azóxi, tiocarbonila, nitroso), conforme Figura 39.  

 

Figura 39: Tipos de grupos cromóforos 

 

 

 Apresentar aos alunos os grupamentos que modificam e/ou 

intensificam as propriedades da cor, que são os grupos chamados auxocromos (p. 

ex. hidroxila, amino primário, amino secundário, amino terciário, metoxila, 

metila, nitro, bromo, cloro) e correlacioná-los com as funções químicas estudadas 

no currículo do Ensino Médio, conforme Figura 40. Nesse momento, revisar as 

funções químicas que foram estudadas anteriormente em sala de aula e que são 

citadas na Figura 40. 

 

Figura 40:Tipos de grupos auxocromos 
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 Exercitar o reconhecimento das funções orgânicas estudadas 

através da identificação das funções estudadas na estrutura química básica das 

moléculas de pigmentos, como por exemplo o pigmento brasileína (Figura 41) e 

o vermelho toluidina (Figura 42). 

 

Figura 41: Estrutura básica do pigmento brasileína 

Figura 42: Estrutura básica do pigmento vermelho toluidina 

 

 

Etapa 4 - Reflexão dos alunos. 

Solicitar aos alunos que reflitam e escrevam em uma folha separada sobre o que 

aprenderam na aula. 
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Etapa 5 - Exercício.  

Solicitar aos alunos uma pesquisa sobre funções orgânicas. 

Preparação da turma: 

 Dividir a turma em grupos de quatro alunos. 

 Solicitar que cada grupo escolha um outro produto citado no vídeo 1, o 

qual também é fabricado a partir do petróleo. 

 Solicitar que cada grupo faça o mesmo tipo de pesquisa sobre funções 

orgânicas, estudando as mesmas na estrutura química do produto 

escolhido, abordando os seguintes itens: 

• O motivo da escolha do produto. 

• Para que serve o produto. 

• O que descobriram quimicamente sobre o material. 

• Quais as funções químicas presentes na estrutura. 

• Qual a importância do profissional da Química na fabricação do 

produto. 

 

Aula 2: 

Tempo: 2 tempos de aula, com 40 minutos cada. 

Apresentação das pesquisas realizadas pelos alunos em roda de conversa. 

 

5.7 MATERIAL COMPLEMENTAR 

Material complementar para aprofundar o tema de pigmentos e corantes. 

1- Folheto “Química Viva” – Corantes e Pigmentos – CRQ4. Publicado em 22 de 

junho de 2011. Disponível em: 

<file:///F:/Sequencia%20didática/Corantes%20e%20pigmentos%20-

%20CRQ4.pdf>. 

2- Estrutura química de outro tipo de pigmento para exercitar o reconhecimento de 

funções orgânicas pelos alunos (Figura 43). 
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Figura 43: Estrutura básica do pigmento vermelho para clorado 
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6 CONCLUSÃO 

 

O projeto trouxe vários momentos de reflexões, estimulando inclusive esta prática 

por parte dos alunos. O ato de refletir faz com que a pessoa se concentre no que está 

pensando, amadureça suas ideias e, além disso a leva a criticar o seu entendimento. O 

aluno durante o exercício de aprendizado precisa ter esse cuidado, de questionar o que 

estudou e se o conteúdo realmente está claro e entendido por ele. 

As dinâmicas realizadas em sala durante o desenvolvimento das atividades no 

meio escolar, trouxe uma maior atenção dos alunos para o que a escola e professores 

estavam programando, e também preocupações sobre outras atividades iguais as que 

foram realizadas, se teriam outras oportunidades de participar. Os alunos estavam mais 

atentos aos movimentos no meio escolar. Esse comportamento dos alunos demonstrou 

uma maior proximidade e interesse pelo meio escolar, o que resultou em um retorno 

positivo do projeto. No ano de 2017, os alunos passaram a questionar sobre quais outras 

atividades seriam realizadas no colégio e ficaram motivados a aproveitar novas 

oportunidades de aprendizado. No colégio EJR, houve aluno participando do Programa 

Jovem Parlamentar Brasileiro (PJB) 2017, concorrendo com alunos de colégios 

particulares bem posicionados nas avaliações de desempenho. Este aluno do colégio EJR 

teve o projeto escolhido e foi até Brasília para apresentá-lo na Câmara dos Deputados 

(Figura 44). 

 

Figura 44: Programa Jovem Parlamentar Brasileiro 2017 – Divulgação dos alunos selecionados 
para representar o Estado do Rio de Janeiro no Parlamento Jovem Brasileiro 

 
Fonte: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEEDUC/RJ. Educação. Notícias. De 21 ago.2017. 
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Esse tipo de interesse ainda perdura, neste ano de 2018, nas duas unidades 

escolares, segundo relato de uma das professoras que deu suporte ao projeto no colégio 

EAA e pelos questionamentos recebidos dos alunos em ambas unidades escolares sobre 

a possibilidade de realização de outra Feira de Profissões e com a apresentação de outras 

profissões que não foram consideradas no ano de 2017. No colégio EJR houve aluno se 

inscrevendo no Programa Jovem Parlamentar 2018, e alunos inclusive representantes do 

grêmio estudantil, solicitando a inclusão de atividade diferenciada no cronograma escolar 

do ano de 2018, como a feira de Ciências e/ou a feira cultural. Cabe ressaltar que o colégio 

EJR, por ser colégio noturno, tem maior dificuldade de realizar atividades que demandam 

mais tempo para desenvolvimento e exposição. 

No colégio EJR também houve a solicitação de um dos alunos que participou da 

Feira de Profissões no ano de 2017, de realizar uma palestra com tema de saúde 

abordando o seu ofício profissional - o tratamento preventivo de doenças como a Dengue, 

Zika e Chikungunya (Figura 45). O aluno teve uma postura muito profissional, dando 

peso às explicações dadas e chamando a atenção dos alunos para a oportunidade de 

aprendizado dada, principalmente dos alunos mais falantes. 

 

Figura 45: Palestra de aluno do colégio EJR sobre seu ofício profissional na área de Saúde 

 
 

A percepção dos alunos de que a aproximação de profissionais de diferentes áreas 

contribuiu para um maior esclarecimento sobre as profissões, fazendo com que 

refletissem sobre o futuro e o que poderia ser mais enquadrado ao seu perfil, demonstrou 

que eles reconheceram o ganho de informações, de conhecimento, e de motivação para 
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continuarem a estudar buscando uma graduação ou especialização. A apresentação das 

carreiras feitas por profissionais atuantes, exclui a possibilidade de um entendimento 

equivocado por parte do aluno e minimiza o risco de escolha por uma carreira inadequada 

ao perfil do mesmo. Dessa forma, a estratégia retrata o pensamento de Bachelard, quando 

elimina a possibilidade de generalização de pensamento, de pensamento vago. Assim 

como, a eliminação de um conhecimento unitário e pragmático das profissões. Os alunos 

aprofundaram os seus conhecimentos nas profissões apresentadas na feira, eles 

conheceram o universo mais abrangente de atuação de cada profissional, as diversas 

formas de atuação, e o perfil exigido por cada área de atuação. 

O desenvolvimento de uma sequência didática da disciplina de Química em sala 

de aula que fosse ao mesmo tempo diferenciada e atrativa aos alunos, também colabora 

com a abordagem de Bachelard. Nesta etapa, os alunos foram estimulados a aprofundar 

os conhecimentos no tema de funções orgânicas através da pesquisa de um produto 

presente no seu cotidiano e ao final, reconheceram que havia um universo vasto a ser 

estudado por eles em cada pesquisa realizada e que havia muito a ser aprendido por eles, 

caso dessem prosseguimento nas mesmas. Além disso, ainda perceberam com mais 

certeza, a importância da Ciência e do profissional da Química na fabricação dos produtos 

pesquisados, favorecendo também o bem-estar da sociedade. 

A articulação do tema do trabalho com outras disciplinas, também foi uma 

estratégia que favoreceu a mudança de comportamento dos alunos, trazendo maior 

amadurecimento e aprendizado para os mesmos. Cada disciplina trabalha aspectos 

importantes que se complementam e promovem avanço no aprendizado dos alunos. E o 

aluno ao perceber que está progredindo nos estudos, sentem-se motivados a buscar mais 

conhecimentos. Essa é uma prática que deve ser cultivada no meio escolar. 

A participação das disciplinas de Língua Portuguesa e Produção Textual foram 

essenciais para verificar a diferença de amadurecimento dos alunos para a vida após o 

Ensino Médio e, também, para mostrar a importância de iniciar a aplicação de estratégias 

como as aplicadas neste trabalho desde a 1ª série do Ensino Médio. São disciplinas que 

dão base para um bom entendimento e exposição de pensamentos por parte dos alunos. 

O saber ler e se expressar, traz grandes possibilidades de avanços para o aluno. E a 

participação de disciplinas de outras áreas, deu a chance de fazer abordagens 

diferenciadas e de fortalecer ainda mais o objetivo desse trabalho. 

Em se tratando do objetivo deste trabalho de apresentar uma proposta para ajudar 

na melhoria do desempenho na área de educação, espera-se que as ações aqui 
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desenvolvidas realmente auxiliem no abrir de horizontes na busca por melhorias. Porém, 

como os desempenhos das escolas são medidos em momentos específicos, já se espera 

uma demora na observação de reflexos positivos dessas ações. Essa corrida contra o 

tempo deve começar logo e não pode parar. Afinal conhecimento deve ser progressivo 

para o bem de todos, de toda a sociedade. 
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7   APÊNDICES                         

7.1 APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE DIAGNOSE DE RECONHECIMENTO DO 

PÚBLICO ALVO 

 

1- Você cursou todo o seu Ensino Médio em colégio público? 

2- Você cursou todo o seu Ensino Médio na mesma escola? 

3- O que pretende fazer depois que terminar o curso de Ensino Médio? 

(Fazer curso técnico. Qual? / Fazer curso profissionalizante. Qual? / Fazer curso 

de graduação. Qual? / Buscar uma oportunidade de emprego. Em que área? / 

Ainda não sei) 

4- Você recebeu incentivo para cursar a graduação? (Da minha escola / Dos meus 

pais / De parentes / De amigos / Não recebi) 

5- Qual curso de graduação ou profissão gostaria de conhecer mais de perto? 

6- Caso não possa cursar a graduação logo que termine o Ensino Médio, teria o 

interesse de cursar futuramente? 

7- Você já buscou informações sobre o ENEM? (Sim. Na minha escola / Sim. Nas 

redes sociais / Sim. Nos jornais, revistas e/ou telejornais / Sim. Através de pais, 

parentes ou amigos / Não. Ainda não tive interesse). 
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7.2 APÊNDICE B – PAUTA DE REUNIÃO COM A DIREÇÃO ESCOLAR E 

PROFESSORES ENVOLVIDOS NAS UNIDADES ESCOLARES EAA E EJR 

 

 Apresentação do projeto de pesquisa, da Feira de Profissões, do objetivo da 

atividade e a importância do envolvimento dos professores de Ciências. 

 Solicitação aos professores que considerem as ações do projeto no planejamento 

escolar durante todo o ano de 2017. 

 Solicitação aos professores que registrem nos diários de classe as dinâmicas 

realizadas em sala de aula e as observações pertinentes.  

 Programação com os professores da apresentação da Feira de Profissões para as 

turmas participantes. 
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7.3 APÊNDICE C – PAUTA DE REUNIÃO COM AS PROFESSORAS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA E PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

 Apresentação do tema que será trabalhado no concurso de redação – “A 

importância da escola para o homem com visão de carreira”. 

 Solicitação aos professores que definam o critério para a avaliação das redações 

do concurso de redação a ser realizado após o período da Feira de Profissões e 

seguindo o critério aplicado no ENEM.  

 Solicitação aos professores que definam tópicos de esclarecimento aos alunos 

sobre o que devem abordar nas redações para o concurso. 

 Definição junto aos professores da data para realização do concurso, prazo para 

correção e divulgação do resultado dos alunos destaques (com a presença da 

Direção da escola). 

 Informação aos professores de que serão premiados os três primeiros colocados 

das turmas de 1ª série e de 3ª série participantes. 

 Solicitação aos professores que trabalhem temas em sala com os alunos, que os 

prepare para a participação no concurso. 

 Solicitação aos professores que considerem as ações do projeto no planejamento 

escolar durante todo o ano de 2017. 

 Solicitação aos professores que registrem nos diários de classe as dinâmicas 

realizadas em sala de aula e as observações pertinentes, como os alunos que se 

destacarem demonstrando mais interesse e as observações relevantes realizadas 

durante a atividade. 
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7.4 APÊNDICE D – PAUTA DE REUNIÃO COM OS ALUNOS, PARA 

APRESENTAÇÃO DA FEIRA DE PROFISSÕES NAS DUAS UNIDADES 

ESCOLARES 

 

 Apresentação da Feira de Profissões “O Ensino de Ciências e as Profissões”. 

 Momento de reflexão dos alunos. Tópicos para reflexão: 

1- Lembranças da sua vida escolar. 

2- O aprendizado adquirido sobre Ciências. 

3- O que ele leva de conhecimento de Ciências para a sua vida cotidiana. 

4-  Indicação de pelo menos uma profissão de interesse ou que queira conhecer 

melhor. 

 Sorteio de brindes entre os alunos participantes no momento de reflexão.  
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7.5 APÊNDICE E – CONCURSO DE REDAÇÃO – ETAPAS 

 

 Agendamento das datas de realização do concurso de redação de cada Unidade 

Escolar. 

 Desenvolvimento de uma redação pelos alunos, sobre o tema “A importância da 

escola para o homem com visão de carreira”. 

 Redação em texto dissertativo-argumentativo seguindo as regras estabelecidas 

pela modalidade escrita formal da Língua Portuguesa, com no máximo 30 linhas. 

 Texto manuscrito com caneta, de forma legível, e desenvolvido na folha cedida 

pelo projeto. 

 Correção das redações pelas professoras de Língua Portuguesa/Produção Textual 

de cada turma. 

 Seleção dos três alunos destaques de cada nível (1ª série e de 3ª série). 

 Premiação dos alunos destacados de cada nível e Unidade Escolar. 
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7.6 APÊNDICE F – MODELO DA FOLHA DE REDAÇÃO 

 

COLÉGIO:  

Projeto de Mestrado – Feira de Profissões/2017 – Concurso de Redação 

Nome do aluno(a): ____________________________________ Turma: _______ 

 

Reflita e desenvolva uma redação no modelo dissertativo-argumentativo sobre o tema a 

seguir, fazendo uso da escrita formal da Língua Portuguesa e utilizando de 20 a 25 linhas. 

Atentar para o uso somente das linhas disponibilizadas. 

Tema da redação: “A importância da escola para o homem com visão de carreira”. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________ 

Critérios de avaliação: 

Ideia: Pontuação: 2,5   Pontos obtidos: ____     Coesão: Pontuação: 2,5   Pontos obtidos: ____   

Ortografia: Pontuação: 2,5 Pontos obtidos: ____   Coerência: Pontuação: 2,5 Pontos obtidos: ____ 

Resultado final: _______ 
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7.7 APÊNDICE G – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ETAPAS 

 

 Elaboração de uma sequência didática sobre o tema “A Química dos pigmentos”. 

 Realização de uma avaliação inicial sobre os conhecimentos prévios dos alunos 

sobre o tema antes da apresentação da sequência didática. Os alunos responderam 

às seguintes perguntas:  

1- O que você sabe sobre tintas? 

2- Quando você pensa em tinta, o que vem à sua mente? 

3- Você já manuseou este material? De que forma? 

4- Qual a relação entre tinta e a Química? 

 Aplicação da sequência didática nas turmas considerando conteúdo concreto e 

conteúdo abstrato sobre o tema para favorecer o aprendizado dos alunos. 

1- Apresentação do vídeo: “Descubra os muitos usos do petróleo e o seu papel 

na nossa vida cotidiana”.  

2- Reforçar junto aos alunos os exemplos de produtos fabricados a partir do 

petróleo e que foram citados na apresentação. 

3- Destacar um dos produtos citados na apresentação para aprofundar a 

abordagem a nível abstrato. Produto destacado: Tinta gráfica. 

4- Apresentação do vídeo: “Como se faz – Tinta”. 

5- Aprofundar a abordagem do tema através do estudo dos pigmentos, a origem 

histórica dos pigmentos, a diferença entre corantes e pigmentos, a importância 

da visão do homem, os conceitos químicos em relação às principais funções 

químicas existentes nos pigmentos e a importância da atuação do profissional 

da área de química na fabricação do produto. 

 Solicitação aos alunos de uma reflexão e redação sobre o que aprenderam na aula. 

 Solicitação que a turma se divida em grupos de quatro alunos e faça a mesma 

prática, escolhendo um outro produto citado no primeiro vídeo, identificando a 

estrutura química do produto e as funções químicas existentes no composto, e a 

importância do profissional na fabricação do mesmo.  
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7.8 APÊNDICE H – APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE DIAGNOSE NO 

COLÉGIO EAA 

 

A diagnose no colégio EAA foi realizada em dez/2016 e teve a participação de 58 alunos 

da 2ª série. Abaixo estão citados os índices obtidos em cada questão. 

1- Você cursou todo o seu Ensino Médio em colégio público? 

2- Você cursou todo o seu Ensino Médio na mesma escola? 

 

Figura 46: Respostas dos alunos para as questões 1 e 2 

 

 

3- O que pretende fazer depois que terminar o curso de Ensino Médio? 

 

Figura 47: Respostas dos alunos para a questão 3 
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4- Você recebeu incentivo para cursar a graduação? 

 

Figura 48: Respostas dos alunos para a questão 4 

 

 

5- Qual curso de graduação ou profissão gostaria de conhecer mais de perto? 

Os cursos de graduação ou profissão de maior interesse pelos alunos foram: 

- Direito e Engenharia com 12,1% cada. 

- Carreira na área Militar com 9%. 

- Medicina com 7,57%. 

 

Figura 49: Respostas dos alunos para a questão 5, considerando todos os cursos indicados como 
de interesse pelos alunos e dividindo por área de interesse 
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6- Caso não possa cursar a graduação logo que termine o Ensino Médio, teria o 

interesse de cursar futuramente?  

 

Figura 50: Respostas dos alunos para a questão 6 

 

 

7- Você já buscou informações sobre o ENEM? 

 

Figura 51: Respostas dos alunos para a questão 7 
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7.9 APÊNDICE I – APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE DIAGNOSE NO 

COLÉGIO EJR 

 

A diagnose no colégio EJR foi realizada em dez/2016 e teve a participação de 14 alunos 

da 2ª série. Abaixo estão citados os índices obtidos em cada questão. 

1- Você cursou todo o seu Ensino Médio em colégio público? 

2- Você cursou todo o seu Ensino Médio na mesma escola? 

 

Figura 52: Respostas dos alunos para as questões 1 e 2 

 

 

3- O que pretende fazer depois que terminar o curso de Ensino Médio? 

 

Figura 53: Respostas dos alunos para a questão 3 
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4- Você recebeu incentivo para cursar a graduação? 

 

Figura 54: Respostas dos alunos para a questão 4 

 

 

5-       Qual curso de graduação ou profissão gostaria de conhecer mais de perto? 

Os cursos de graduação ou profissão de maior interesse pelos alunos foram: 

 - 27,7% indicou área Militar; 

 - 16,6% indicou Enfermagem; 

 - 11,1% indicou Pediatria. 

 

Figura 55: Respostas dos alunos para a questão 5, considerando todos os cursos indicados como 
de interesse pelos alunos e dividindo por área de interesse 
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 6-   Caso não possa cursar a graduação logo que termine o Ensino Médio, teria o 

interesse de cursar futuramente? 

100% dos alunos respondeu sim. 

 

7- Você já buscou informações sobre o ENEM? 

 

Figura 56: Respostas dos alunos para a questão 7 
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7.10 APÊNDICE J – AVALIAÇÃO DE REAÇÃO DOS ALUNOS SOBRE A FEIRA 

DE PROFISSÕES NO COLÉGIO EAA 

 

A avaliação de reação dos alunos sobre a Feira de Profissões no colégio EAA foi realizada 

em jun/2017. Os índices de participação dos alunos por turma nessa avaliação estão 

citados abaixo. 

 

Figura 57: Índice de participação dos alunos na avaliação de reação 

 

 

Abaixo estão citados os índices obtidos em cada questão e em cada turma. 

1- Você gostou de ter participado da Feira de Profissões? 

 

Figura 58: Respostas dos alunos para a questão 1 
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Observações de alguns alunos que não participaram: 

Turma 1001:  

Os alunos não fizeram observações. 

 

Turma 1002: 

- Não participei porque a palestra que estava interessado, já tinha ocorrido. 

- Não participei porque fiquei com medo de perder algumas matérias muito importantes 

para mim. 

- Não participei porque no dia que participaria da palestra da área militar, eu tive que ir 

ao médico. 

 

Turma 3004: 

- Gostaria que tivesse tido mais profissões. 

- Não participei porque não tinha nenhuma profissão do meu interesse. 

- Não participei pois não havia profissão que me interessava, mas essa feira de profissões 

foi bastante importante para a nossa formação. 

- Não participei pois estava doente. 

 

Turma 3005: 

- Não participei porque não havia nada do meu interesse. 

- Não participei, pois achei um desperdício de tempo. Pessoas sacrificaram suas aulas e 

perderam matéria, podendo assistir palestras pela internet. Até porque muitas profissões 

não foram citadas. Realmente foi um tempo perdido e que poderia ter sido revertido em 

aulas. 

- Não participei porque não tinha nenhuma área que me interessava. 

- Eu não participei da feira porque não tinha a profissão que eu desejo, que é a de 

professor. 

- Não participei porque já tenho certeza do que quero para o futuro. 

 

Turma 3006: 

- Não participei pois não estava presente nos dias da feira. (A aluna assistiu a palestra de 

Coaching de Carreiras). 

- Não participei porque gostaria de assistir sobre a Aeronáutica, porém não teve. 

- Não participei porque faltei no dia da palestra que me inscrevi.  
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- Não participei da feira porque pretendo seguir carreira que não apresenta relação com a 

ciência, e das palestras propostas, nenhuma me despertou interesse. 

 

2- A Feira de Profissões trouxe alguma informação importante para você? Se 

sim, qual? 

 

Figura 59: Respostas dos alunos para a questão 2 

 

Outras observações dos alunos para essa questão: 

Turma 1001: 

- O caderno com informações sobre profissões apresentado no último dia, ajudou bastante 

(referência à exposição com informações sobre as profissões de maior interesse pelos 

alunos). 

- A palestra sobre Fisioterapia mostrou o que eu realmente quero ser. 

- Apresentou como a profissão não funciona na prática. 

- Esclareceu dúvidas sobre a profissão que quero seguir. 

- A feira mostrou que existe algo além das aulas. 

- Mostrou o que preciso fazer para seguir a carreira militar. 

- Não foi nenhum profissional da área que quero seguir, que é Direito.  

- Fiquei sabendo que posso fazer minha faculdade e ingressar na Marinha. 

- Mostrou como crescer na carreira e como fazer a escolha certa. 

- Me interessei em fazer pós-graduação na Fiocruz. 

- Mostrou as formas de entrar em cada carreira. 

- Trouxe informação sobre a escola naval. 
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- Trouxe informações de muitas profissões além de marinheiro. 

- Explicou como fazer concurso para a Marinha. 

- Apresentou algumas observações importantes para as profissões de Engenharia e 

Química. 

- Aumentou meus conhecimentos. 

- Aumentou o meu campo de pensamentos. 

 

Turma 1002: 

- Mostrou partes que eu não conhecia sobre algumas profissões. 

- Tirei minhas dúvidas sobre a participação de mulheres no exército. 

- Trouxe informação de como ingressar na faculdade. 

- Abriu a minha mente sobre as profissões de carreira. 

- Trouxe informação sobre como ingressar na carreira militar. 

- Trouxe informações sobre as profissões futuras. 

- Mostrou que independente da dificuldade, não desistir. 

- Me fez refletir sobre meu futuro. 

- Me ajudaram a decidir o que quero fazer de verdade. 

- Mostrou que é preciso se esforçar e estudar para chegar onde deseja. 

- Tirou dúvidas sobre a área de saúde. 

- Mostrou como ingressar na área militar e como é estar lá dentro. 

- Trouxe informações sobre as diferentes portas de entrada para as forças armadas.  

 

Turma 3004: 

- Me ajudou a entender melhor a profissão que eu decidi exercer. 

- Tirou algumas dúvidas sobre a profissão que escolhi. 

- Me ajudou a administrar os meus estudos. 

- Ampliou a minha mente para novas profissões. 

- Trouxe informações sobre a área de saúde, a qual pretendo atuar. 

- Trouxe informações interessantes que eu não sabia. 

- Me ajudou bastante a entender a área militar. 

- Mostrou um bom caminho (profissão) a seguir, finalmente me decidi. 

- Apresentou a ampla possibilidade em determinada área. 

 

Turma 3005: 
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- Trouxe esclarecimentos sobre a profissão que desejo. 

- Trouxe informação importante sobre a área militar. 

- Apresentou a base que tenho que ter na minha profissão. 

- Apresentou informação de mercado de trabalho. 

- Falou sobre a importância dos estudos. 

-Trouxe informações importantes para a hora da sua escolha da profissão. 

- Tirei muitas dúvidas sobre a área de Fisioterapia. 

- Me ajudou a entender sobre Veterinária. 

- Além de não ter a minha área desejada, foram ditas apenas palavras de apoio, e não 

dicas de como é o trabalho (palestras que assistiu: Área de Saúde e Exército). 

- Infelizmente, escolhi a profissão de Psicologia, a qual não teve palestra sobre. 

 

Turma 3006: 

- Me acrescentou várias informações. 

- Trouxe informação de como me comportar em uma entrevista de emprego. 

- Apresentou informações sobre as provas militares que pretendo fazer. 

- Trouxe informação sobre a idade necessária para as provas militares. 

- Informou que o serviço militar obrigatório é temporário, mesmo com prova interna. 

- Me ajudou a saber o que escolher na área militar. 

- Trouxe informações sobre as áreas militares e a área de Engenharia. 

- Esclareceu minhas dúvidas. 

- Falou sobre ter foco. 

- Que é muito difícil conquistar o seu sonho, pois tem que se dedicar. 

- Mostrou como é a vida após a faculdade. 

- Trouxe o entendimento sobre o mercado de trabalho. 

- Trouxe informações sobre o mercado de trabalho. 

- Trouxe informações sobre o que fazer antes de escolher uma profissão. 

- As palestras foram bem construtivas para a minha decisão do futuro, principalmente 

para alguns aspectos que eu tinha dúvida e não tinha conhecimento. 

 

3- De quais atividades você participou da feira? 
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Figura 60: Índice de participação da turma 1001 em cada palestra 

 

 

Figura 61: Índice de participação da turma 1002 em cada palestra 

 

  

Figura 62: Índice de participação da turma 3004 em cada palestra 
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Figura 63: Índice de participação da turma 3005 em cada palestra 

 

 

Figura 64: Índice de participação da turma 3006 em cada palestra 

 

 

4- Qual ou quais profissões apresentadas na Feira de Profissões você mais 

gostou? 

 

Figura 65: Respostas dos alunos da turma 1001 para a questão 4, considerando o total de votos 
dos alunos 
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Figura 66: Respostas dos alunos da turma 1002 para a questão 4, considerando o total de votos 
dos alunos 

 

 

Figura 67: Respostas dos alunos da turma 3004 para a questão 4, considerando o total de votos 
dos alunos 

 

 

Figura 68: Respostas dos alunos da turma 3005 para a questão 4, considerando o total de votos 
dos alunos 
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Figura 69: Respostas dos alunos da turma 3006 para a questão 4, considerando o total de votos 
dos alunos 

 

 

5- A Feira de Profissões te ajudou a perceber o uso de conceitos de Ciências 
em alguma profissão? Se sim, qual? 
 

Figura 70: Respostas dos alunos da turma 1001 para a questão 5 

 

 

Figura 71: Respostas dos alunos da turma 1002 para a questão 5 
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Figura 72: Respostas dos alunos da turma 3004 para a questão 5 

 

 

Figura 73: Respostas dos alunos da turma 3005 para a questão 5   

 

 

Figura 74: Respostas dos alunos da turma 3006 para a questão 5   
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6- Você entende a importância do Ensino de Ciências para seu crescimento e 

avanço nos estudos? 

 

Figura 75: Respostas dos alunos para a questão 6   

 

 

7- A Feira de Profissões contribuiu neste seu conhecimento? 

 

Figura 76: Respostas dos alunos para a questão 7 

 

 

8-   Você gostaria que o colégio fizesse a feira no próximo ano? 
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Figura 77: Respostas dos alunos para a questão 8 

 

Outras observações dos alunos: 

Turma 1001: 

- Gostei muito da feira, mas acho que não tiveram profissionais para todas as áreas. Quero 

Direito e nessa feira não teve nenhum profissional que pudesse tirar minhas dúvidas. 

- Tem que ter palestra sobre Artes Cênicas. 

- Tem que ter palestra sobre Artes Cênicas, Medicina e Nutrição. 

- Só participei de duas. Gostaria de ter participado de outras na área de exatas. 

 

Turma 1002: 

- Palestras como essas são muito importantes para ajudar no desenvolvimento da escolha 

de ser alguém na vida. 

- Gostaria de uma próxima palestra com os mesmos profissionais do Exército. 

- Quero mais palestras ainda esse ano, sobre outras profissões. 

- Acho que poderia ter outra feira ainda esse ano. 

- Quero mais palestras esse ano, com diferentes profissões. 

- A palestra de saúde deveria ter mais informações. Ficou faltando algumas dicas. 

 

Turma 3004: 

- Como ano que vem não estarei presente, acho interessante realizar uma feira de 

profissões como finalização do 3° ano. As áreas que acho legal ter palestrantes são: 

Direito, Gestão de Empresas, e Psicologia. 

- Por mais que uns e outros considerem palestras “chatas”, elas nos fazem entender e ver 

as profissões com outros olhos, dando um incentivo a alunos “perdidos” como eu estava. 
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Turma 3005: 

- Eu gostaria que a próxima palestra de profissões tivesse sobre Advocacia. 

- Gostaria que tivesse a feira no próximo ano, pois esses jovens precisam ser orientados. 

 

Turma 3006: 

- Gostaria que o colégio fizesse a feira de novo esse ano, por favor!! Para mim foi muito 

proveitoso. 
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7.11 APÊNDICE L – AVALIAÇÃO DE REAÇÃO DOS ALUNOS SOBRE A FEIRA 

DE PROFISSÕES NO COLÉGIO EJR 

 

A avaliação de reação dos alunos sobre a Feira de Profissões no colégio EJR foi realizada 

em set/2017. Os índices de participação dos alunos por turma nessa avaliação estão 

citados abaixo. 

 

Figura 78: Índice de participação dos alunos na avaliação de reação 

 
 

Os alunos que não participaram não fizeram observações. 

 

Abaixo estão citados os índices obtidos em cada questão e em cada turma. 

1- Você gostou de ter participado da Feira de Profissões? 

 

Figura 79: Respostas dos alunos para a questão 1 
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2- A Feira de Profissões trouxe alguma informação importante para você? Se 

sim, qual? 

 

Figura 80: Respostas dos alunos para a questão 2 

 

Outras observações dos alunos para essa questão: 

Turma 3001: 

- A feira trouxe informações importantes sobre Engenharia e Pilates. 

- Mostrou a importância das profissões no mercado de trabalho. 

- Trouxe as características de cada profissão. 

- Mostrou que algumas profissões têm ligações. 

- Informou sobre algumas profissões que eu estava em dúvida. 

- Trouxe a importância de ter alguma profissão. 

- Me fez pensar que devo escolher a profissão que mais me identifico. 

- Mostrou que é importante estudar para sermos alguém na vida. 

- Trouxe informações que eu nunca havia imaginado. 

 

3- De quais atividades você participou da feira? 
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Figura 81: Índice de participação da turma 3001 em cada palestra 

 

 

Figura 82: Índice de participação da turma 3002 em cada palestra 

 

  

Figura 83: Índice de participação das turmas de 2ª série em cada palestra 
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4- Qual ou quais profissões apresentadas na Feira de Profissões você mais 

gostou? 

 

Figura 84: Respostas dos alunos da turma 3001 para a questão 4, considerando o total de votos 
dos alunos 

 

 

Figura 85: Respostas dos alunos da turma 3002 para a questão 4, considerando o total de votos 
dos alunos 

 
 

 5- A Feira de Profissões te ajudou a perceber o uso de conceitos de ciências em 
alguma profissão? Se sim, qual? 
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Figura 86: Respostas dos alunos da turma 3001 para a questão 5 

 
 

Figura 87: Respostas dos alunos da turma 3002 para a questão 5 

 

 

8- Você entende a importância do Ensino de Ciências para seu crescimento e 

avanço nos estudos? 

 

Figura 88: Respostas dos alunos para a questão 6   
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9- A Feira de Profissões contribuiu neste seu conhecimento? 

 

Figura 89: Respostas dos alunos para a questão 7 

 
 

8-   Você gostaria que o colégio fizesse a feira no próximo ano? 

 

Figura 90: Respostas dos alunos para a questão 8 

 
 

Outras observações dos alunos: 

Turma 3001: 

- A feira teve um grau satisfatório na decisão de uma profissão no futuro. 

- Para o meu crescimento e avanço nos estudos, vejo necessidade de fortalecer os 

conhecimentos com olhar científico. 

- A feira ajudou a confirmar o meu pensamento. 

- A feira contribuiu, pois consegui me decidir. 

- A feira contribuiu para o meu aprendizado. 
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Turma 3002: 

- Aprendi bastante com a palestra de Fisioterapia, pois me ajudou muito na área de 

trabalho, como poder passar para as outras pessoas e ajudar no dia-a-dia também. Espero 

que se houver outra palestra no próximo ano, possa ajudar alguém como me ajudou! 

Obrigado. 

- A feira abriu a minha mente para várias coisas. 

- Não estarei no colégio no próximo ano, mas será de extrema utilidade para os demais 

alunos.  
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