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RESUMO 

 

Através de um trabalho interdisciplinar com duas turmas de segundo ano do Ensino 

Médio no Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho (Niterói-RJ), um curso Normal de 

currículo mínimo pouco conteudista e que admite o desenvolvimento de projetos extraclasse, 

a Educação Ambiental Crítica foi posta em prática. Temas geradores como poluição do ar, 

solo e água permitiram a discussão de diversas questões sociais, econômicas e políticas e o 

ensino de conceitos científicos subordinados a essas abordagens temáticas, em uma aula 

continuada. A Educação Ambiental aliada à Pedagogia Crítica defende modos de prática 

pedagógica em que professores e alunos se tornem agentes críticos que questionem 

ativamente, negociando a relação entre teoria e prática, entre a análise crítica e o senso 

comum, e defende o desenvolvimento de uma consciência de liberdade por parte do estudante. 

O trabalho como um todo leva o conhecimento científico aos alunos para que eles questionem 

a realidade do mundo em que vivem. Além de uma aula expositiva, foi realizado um campo 

pelos alunos e por espaços que permeiam seus cotidianos para uma exposição fotográfica que 

representasse os tipos de poluição. As duas turmas também participaram de um jogo teatral 

que trata questões ambientais e conceitos da Química como a chuva ácida e a corrosão 

química. Ao contrário de uma metodologia tradicional e um modelo de educação bancária, a 

partir do verdadeiro uso da interdisciplinaridade, contextualização e de temas geradores, foi 

possível realizar um projeto atento ao aluno enquanto ser crítico e dotado de racionalidade 

criativa, transformando o ambiente escolar em mais atrativo e promovendo relações 

pedagógicas de afetividade.  

 

Palavras-chave: Interdisciplinar, Educação Ambiental, Temas Geradores, Pedagogia Crítica. 

 

 

 

 

 

 



   

 

ABSTRACT 

 

Through an interdisciplinary work with two classes of second year of High School in 

the Institute of Education Professor Ismael Coutinho (Niterói-RJ), a Normal course of 

minimal curriculum with a few content that promotes the development of extraclass projects, 

Critical Environmental Education was put in practice. Generating themes such as air, soil and 

water pollution allowed the discussion of diverse social, economic and political issues and the 

teaching of scientific concepts subordinated to these thematic approaches, in a continuous 

class. Environmental Education allied to Critical Pedagogy defend modes of pedagogical 

practice in which teachers and students become critical agents who actively think about it, 

negotiating the relationship between theory and practice, between critical analysis and 

common sense, and defend the development of an awareness of freedom on the part of the 

student. The whole work takes the scientific knowledge to the students so that they think 

about the reality of the world that they live. In addition to an expositive class, a field was 

carried out by the students and spaces that permeate their daily lives for a photographic 

exhibition that represented the types of pollution. The two classes also participated in a 

theatrical game that deals with environmental issues and chemistry concepts such as acid rain 

and chemical corrosion. Contrary to a traditional methodology and a banking education 

model, from the true use of interdisciplinarity, contextualization and generating themes, it was 

possible to realize a project attentive to the student while being critical and endowed with 

creative rationality, transforming the school environment into more attractive and promoting 

pedagogical relationships of affectivity. 

 

Keywords: Interdisciplinary, Environmental Education, Generative Themes, Critical 

Pedagogy. 
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1- PRÓLOGO 

 

Os problemas socioambientais nunca foram ignorados completamente e hoje, mais do 

que a décadas atrás, eles possuem grande destaque midiático. Entretanto, esses dividem 

espaço com outras questões aparentemente mais relevantes para o sistema, as questões 

econômicas e políticas dos países e o homem acaba por negligenciar o que diz respeito ao 

meio ambiente como se fechasse os olhos ao que vem acontecendo no desequilíbrio 

ambiental. Não há política nem economia que perdurem em um mundo insustentável como 

esse que se está criando. As gerações futuras, deparando-se com todos os acidentes 

ambientais, zonas sacrificadas e riscos a todo instante, não vão entender porque as gerações 

passadas não agiram.  

Nesse sentido, vale a importância da Educação Ambiental para a sociedade, que não 

inclui apenas o exercício dos direitos civis por aqueles que nela estão inseridos, mas também, 

e em primeiro lugar, o exercício dos Direitos Humanos. Segundo a socióloga Maria Victoria 

Benevides1, os Direitos Humanos são classificados em três gerações do ponto de vista 

histórico e a terceira delas se preocupa com a manutenção do mundo para as gerações atuais e 

futuras.  

A terceira geração é aquela que se refere aos direitos coletivos da 

humanidade. Referem-se ao meio ambiente, à defesa ecológica, à paz, ao 

desenvolvimento, à autodeterminação dos povos, à partilha do patrimônio 

científico, cultural e tecnológico. Direitos sem fronteiras, direitos chamados 

de solidariedade planetária. É por isso que nós também somos responsáveis 

quando, por exemplo, a França realiza explosões nucleares no Pacífico. 

Porque o direito das gerações futuras a um meio ambiente não degradado já 

se incorporou à consciência internacional como um direito inalienável 

(BENEVIDES, s/d, p.11).  
 

Existe um equívoco na concepção de que o mundo atual é resultado do acaso, como se 

não houvesse outra possibilidade para o meio ambiente visto que está ocupado por homens 

que precisam sobreviver, usufruindo da natureza, o que se faz aceitar que esse é o destino 

natural dos acontecimentos. O homem moderno, ser científico, tecnológico e racional 

encontrou formas de atingir as fontes de poder no seu mundo. Assim, também descobriu 

como dominar outros indivíduos de menor poder (os mais pobres, por exemplo) e, 

                                                           
1 Socióloga, com especialização no campo da Ciência Política e do Direito e em temas da História Política 

brasileira e da Educação. Professora da Faculdade de Educação da USP desde 1996 e orientadora no Programa 

de Mestrado em Direitos Humanos da USP. 
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principalmente, a natureza em benefício de si próprio. Esse homem que subjuga a natureza se 

encontra cada vez mais longe das formas de como unir os dois ideais ao mesmo tempo: 

beneficiar a si e a natureza. Achando-se quase um deus que decide sobre o destino natural do 

mundo e coloca-o sob ameaça de destruição.  

Não falta apenas a conscientização ambiental e individual do homem, mas falta 

também a clareza de que a culpa de todo desequilíbrio e crises no planeta, além das 

desigualdades, vem da reprodução de valores hierárquicos, ocupações imperialistas, da 

produção de bens de consumo e da nossa indústria de cultura. Dada essa clareza, é inevitável 

que o homem se revolte com tudo o que vem sendo feito à natureza para atender somente os 

interesses dos poucos que sabem como manipular o poder em benefício próprio. O cidadão 

crítico é aquele que cria essa consciência e não se deixa alienar nem dominar 

ideologicamente.  

Algumas vezes, o aluno não é capaz de criar tal consciência por conta própria, por isso 

é preciso que seja estimulado por alguém que já a tenha, um professor mediador. A corrente 

histórico-cultural de psicologia vigostkiana justifica a necessidade de um mediador que crie 

estratégias promovendo a apropriação do conteúdo-mundo pelo aluno, pois ela “propõe uma 

visão da formação das funções psíquicas superiores como ‘internalização’ mediada pela 

cultura e, portanto, postula um sujeito social que não é apenas ativo, mas sobretudo 

interativo” (CASTORINA, 2002, p.12). Então, a partir da interação com o meio, para 

Vigostki o aprendizado e o desenvolvimento do sujeito social se dão ao mesmo tempo. Dessa 

forma, queremos que o sujeito social se desenvolva até que ele se (trans)forme em sujeito 

crítico. Essa necessidade é expressa em diversos documentos oficiais que se referem à 

Educação brasileira, como por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB (BRASIL, 1996). 

Pela LDB: 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração 

mínima de três anos, terá como finalidades: 

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico (BRASIL, 1996, p.12). 

 

O cidadão crítico, alfabetizado cientificamente para que saiba pesar os fatos e formar 

suas próprias opiniões, é consciente das relações existentes entre homem (sujeito) e mundo 

(objeto) e formado para atuar em sua realidade, porque se comporta como sujeito ativo e se 

reconhece como parte de um todo. Ele entende o mundo e é capaz, a partir disso, de opinar 

sobre o mesmo. Para a formação de sujeitos escolares transformadores deve-se haver 
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abordagens teórico-metodológicas que permitam a exposição dessas concepções de mundo e 

suas contradições ao aluno, de forma que ele abandone seu papel de sujeito neutro e passivo. 

De acordo com Loureiro e Torres (2014), a Educação Ambiental (EA) é de extrema 

relevância nesse processo de formação do aluno em sujeito crítico para que a geração de 

jovens, que são aqueles que possuem energia para realizar mudanças, se torne responsável 

pelo desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente.  

Dentro da Educação Ambiental trabalha-se com temas geradores que façam a síntese 

entre as relações homem-mundo, assim como sugerido pela educação libertadora freireana 

(FREIRE, 1987). Paulo Freire em sua obra Pedagogia do Oprimido mostra como a 

metodologia do tema gerador permite direcionar a atenção para vários aspectos da realidade e 

promove a construção do conhecimento de forma inovadora e consciente. O ensino não pode 

ser um acúmulo de informações, mas sim uma reflexão crítica dos temas expostos em sala de 

aula, problematizações que demandam métodos dialéticos, pois não adianta o aluno só saber 

da existência de determinada crise ou tragédia ambiental, mas ele precisa compreender o que 

a originou e o porquê, dialogando a respeito. Freire (1987) defende a necessidade da 

aproximação homem-mundo, para que o aluno se veja inserido no problema, promovendo a 

contextualização para que aquilo ensinado na Escola faça sentido.  

 Esse trabalho usa da EA no Ensino de Química e, consequentemente, de temas 

geradores que permitem a contextualização e a união de diferentes áreas do conhecimento, ou 

seja, a interdisciplinaridade. Os temas geradores tratam de abordagens temáticas que 

precedem as abordagens conceituais, específicas a um determinado domínio, nesse caso, a 

Química.  

Para Loureiro e Torres (2014), existe um abismo entre as Abordagens Temáticas e as 

Abordagens Conceituais. O currículo tradicional é pautado na última, que diz respeito ao 

ensino de conceitos específicos e desligados uns dos outros. Na Química, os conceitos 

científicos são ensinados segundo uma programação, um currículo linear, uma ordem 

explícita em livros didáticos, de forma bem pragmática onde muitas vezes não é feita uma 

correlação entre o atual conceito científico e o anterior. Nas Abordagens Conceituais, o 

conceito científico é enunciado e, em segundo plano, por consequência, como opção, pode se 

desenvolver um tema contextualizador. Nelas, por exemplo, primeiro se enuncia o conceito 

científico de corrosão e por último utiliza-se o exemplo da chuva ácida, agente responsável 

por corrosão química. Pelo contrário, nas Abordagens Temáticas o tema comanda a 

programação e agora os conceitos científicos são acessórios secundários. Assim, a estrutura 
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do currículo estaria baseada em temas e o ensino das disciplinas dependente e sob as ordens 

dos temas.  

Fala-se muito do uso da contextualização no Ensino, mas muitas vezes ela não passa 

de uma mera ilustração. Para que ocorra a contextualização de fato, as abordagens temáticas 

devem ser apropriadas em uma aula continuada. Essa abordagem temática é interessante, pois 

possibilita trabalhar diversos conceitos científicos em um mesmo tema, o que permite uma 

extensão do conhecimento do aluno que conseguirá sozinho relacionar tudo o que aprende ao 

mundo que vive. 

Nesse trabalho, o tema gerador é tema inicial, motivador, contextualizador e não faz 

parte da programação curricular tradicional, por isso é um projeto extracurricular envolvendo 

Química e a Educação Ambiental. Esse tema trata o meio ambiente e, por ser amplo, permite 

abordagens temáticas (LOUREIRO; TORRES, 2014), como os tipos de poluição, iniciando 

um processo de discussão desde o âmbito sociopolítico até aquele que envolve conceitos 

científicos. O tema gerador é um leque que permite abordar poluição do ar, do solo e da água 

que conversam tanto com as Ciências da Natureza quanto com as Ciências Humanas. A 

interdisciplinaridade, então, está presente.  

Porém, não basta escolher um tema e garantir que esse seja motivador por si só, pois 

outra preocupação é em como esse tema será trabalhado, em qual espaço da escola, com quais 

recursos e em quanto tempo. Para isso, nesta pesquisa também foi escolhida uma metodologia 

participativa, baseada também na interdisciplinaridade (SANTOS, 2007), que une duas áreas 

distintas: Química e Arte. Ou seja, além da interdisciplinaridade estar contida nas abordagens 

teóricas das aulas, também se dará presente na forma como o projeto se desenvolve. Após as 

aulas teóricas e suas respectivas discussões, um jogo teatral é realizado pelos alunos acerca do 

tema e, mais especificamente, dos problemas de chuva ácida e corrosão química causados 

pela poluição do ar. Além do teatro, os alunos participam de uma exposição de fotografias 

próprias, coletadas em campo durante duas semanas, que exemplifiquem cada tipo de 

poluição abordada. Assim, se aplica a Educação Ambiental Crítica na aula de Química.  

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

1.1- Objetivos gerais: 

 

Estimular a consciência crítica do aluno através de um aprendizado fora das limitações da 

sala de aula. Buscar a compreensão e a percepção dos estudantes sobre seus problemas e da  

realidade, atrelados à poluição ambiental que o cerca,  que vai desvelando através das 

abordagens temáticas do trabalho e com isso, promover a participação ativa na construção do 

conhecimento químico.  

 

1.2- Objetivos específicos: 

 

 Montar uma peça teatral sobre questões relativas à destruição do meio ambiente e 

conceitos científicos que envolvem os fenômenos de chuva ácida e corrosão; 

 Organizar uma exposição de fotografias reveladas dos alunos, que represente exemplos 

cotidianos de poluição do ar, da água e do solo; 

 Favorecer, através das abordagens temáticas escolhidas, a compreensão de conceitos 

científicos como: as reações redox, a formação da chuva ácida, a corrosão química e 

eletroquímica; 

 Incentivar, via trabalho em grupos, a participação em uma atividade colaborativa, tanto na 

exposição de fotos quanto no teatro;  

  Buscar a percepção que se pode aprender fora da sala de aula e que os conceitos 

espontâneos e abstratos cotidianos possuem explicações concretas e científicas;  

 Desenvolver capacidades de leitura e interpretação de texto; e  

 Recuperar a criatividade, liberdade, motivação e o papel ativo do discente, de acordo com 

a Pedagogia Crítica. 
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2- INTRODUÇÃO TEÓRICA 

 

2.1- Interdisciplinaridade e contextualização 

 

Quem se dedica à educação conhece as dificuldades enfrentadas pelo professor. Ser 

professor atualmente é mais difícil do que antes. No geral e até uma década atrás, os alunos 

eram obrigados a obedecer a uma lógica de espaço com regras definidas e pouca possibilidade 

de argumentação. Poucos participavam das aulas, porque isso não parecia necessário, já que o 

professor cumpria o papel de falar na frente do quadro negro e os alunos eram obrigados a 

ouvir. Hoje, com a tecnologia avançada e o mundo digital, temos uma nova geração de jovens 

mais questionadores que são bombardeados por informações e fazem várias atividades 

simultâneas. São crianças e adolescentes menos obedientes e menos interessadas no modelo 

que os impõe limites em sala de aula. Além disso, na escola, apresentam grande dificuldade 

em prestar atenção às explicações do professor, distraindo-se e conversando mais durante a 

aula. Agora é preciso pensar na despadronização do ensino, tornando-o de diversas formas 

mais interessante e interativo para o aluno. Para promover uma revolução no conceito de 

ensino e tornar a escola mais atraente para o aluno, uma das possibilidades é a de criar aulas 

motivadoras, nas quais os alunos sejam convidados a participar ativamente e a princípio, a 

aprendizagem ocorreria de maneira natural. Muitos professores tentam construir seus 

trabalhos na direção de um cenário hipotético de liberdade de organização de currículo, aberta 

seleção de temas e diversificado sistema avaliativo, mas esbarram no modelo fordista de 

Escola, que preserva a imagem do professor como autoridade, a mecanização e 

desumanização do ensino, mantém um currículo mínimo baseado nos interesses dominantes e 

uma fragmentação de disciplinas de forma que uma área do conhecimento se mantenha 

isolada de outra, demonstrando claramente um processo formalizado que tem na sua 

idealização o objetivo de atingir as massas, mas apenas na sua superficialidade.   

Um dos desafios na área da vertente crítica de Educação Ambiental (EA) é a busca por 

abordagens teórico-metodológicas que sejam convenientes com o contexto escolar, como a 

contextualização, a interdisciplinaridade, a problematização, a associação entre dimensões 

local e global, etc (LOUREIRO; TORRES, 2014). Nesse sentido, professores de diversas 

áreas do conhecimento podem se unir para trabalhar os mesmos temas geradores, pois a EA 

trata de temas da realidade do aluno e o caminho mais certeiro para fazer as relações entre 

disciplinas é se utilizando de uma situação real e cotidiana, permitindo a discussão da Física, 

Química, História, Geografia, Sociologia, Biologia, e demais áreas do conhecimento. A 
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interdisciplinaridade também faz com que os temas tratados ganhem mais importância para o 

aluno, pois ele vê sentido e utilidade em diversas disciplinas para compreender o mundo do 

qual faz parte e não se questionaria o porquê de precisar estudar Química. Também é 

pertinente problematizar as questões ambientais, pois o aluno em algum contexto se insere 

naquele problema, ele pode enxergá-lo de perto, ainda que em escala local, e assim cabe ao 

educador orientá-lo para o mesmo problema tratado em escala global. 

As disciplinas escolares apresentam uma divisão de saberes rigorosa e uma 

organização que tem como finalidade facilitar, disciplinar, tornar compreensível e gerível 

cada campo do saber, porém, por outro lado, justifica as desigualdades entre os saberes e cria 

formas de opressão que se manifestam no distanciamento da realidade social. O educador 

espanhol Jurjo Torres Santomé, da Universidade de La Coruña, diz que a interdisciplinaridade 

dá significado aos conteúdos escolares. Ele ainda faz uma associação entre o modelo fordista 

e a Escola que não devemos ter. Santomé (1998) afirma que o modelo fordista de produção 

em massa carregava uma filosofia que reforçava os sistemas hierárquicos de autoridade e 

organizava a linha de produção de forma que nenhum trabalhador tivesse mais o direito de 

opinar sobre o processo produtivo, realçando a falta de democracia e a desqualificação da mão 

de obra. As Escolas Fordistas na época tinham a mesma filosofia da obediência que o 

processo produtivo de bens de consumo, com alunos cada vez mais alienados e menos críticos 

que deveriam entender os professores como autoridade e essa Escola ainda fornecia uma 

divisão hermética das disciplinas. Ao passar das décadas e com a implementação de modos de 

produção mais flexíveis, o modelo de Escola foi influenciado a experimentar currículos 

também mais flexíveis e assim os temas transversais e o currículo integrado vieram à tona, 

segundo Santomé (1998). 

Para Bochniak (1998), no século XX começou-se a perceber que uma área do 

conhecimento se faz necessária da outra e também, que algumas noções não eram mais 

específicas, e sim comuns a vários campos do conhecimento.  

Expressões e noções como a de historicidade, possibilidade, auto-

organização, sensibilidade, revolução, acidente, identidade – até então 

consideradas peculiares das Ciências Humanas ou da Filosofia – passam a 

integrar o vocabulário das Ciências Físico-Naturais (BOCHNIAK, 1998, 

p.24). 

Por exemplo, fenômenos humanos e sociais não poderiam ser experimentados, pois 

são subjetivos e não se adaptam às condições laboratoriais e o cientista quando estuda pessoas 

humanas, ainda que deseje lidar com elas apenas como objetos de estudo distantes, não pode 

deixar de lado os valores pessoais e culturais dessas pessoas, então esses fenômenos estão 
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mais condicionados histórica e culturalmente do que a Ciência do século XVI/XVII pensava. 

Visto isso, crescem hoje o número de trabalhos sobre a prática do professor do novo século, 

desprendido do modelo positivista experimental herdado do passado, e que refletem a nova 

consciência de que os problemas e fenômenos do mundo contemporâneo não podem ser 

explicados e solucionados por uma ciência específica, mas sim pela união de profissionais de 

áreas diferentes. Daí a necessidade em mudar a nossa visão disciplinar, transformando-a em 

interdisciplinar (BOCHNIAK 1998). 

Santos (2007) se refere ao tema da interdisciplinaridade e suas variáveis, defendendo o 

ponto de vista de que a fragmentação e a não comunicação entre as diferentes áreas do 

conhecimento levam a uma visão de mundo retalhada e, muitas vezes, incompleta e espelhada 

no modelo de Escola Fordista que não devemos ter. A pesquisa acadêmica em determinado 

assunto deve, portanto, incluir elementos que séculos atrás não recebiam atenção para aquela 

sua área específica. Quando se discute Ensino de Química, por exemplo, não é possível tratar 

apenas da experimentação como solução para o processo de ensino-aprendizagem, sem 

estudar fatores sociais e políticos da Educação ou relações de afetividade do aluno nas 

relações pedagógicas. Além disso, a pesquisa relacionada à Educação não se restringe na 

construção de um currículo mínimo ideal, mas também, e não à toa, requer pesquisas que 

correlacionam Educação e Psicologia, no que se refere às funções cognitivas e à construção 

do conhecimento. Também não é possível pesquisar na Psicologia e Medicina assuntos como 

os efeitos das drogas sem a compreensão da Química. E ainda mais além, outro exemplo está 

no fato de que o movimento feminista, tema de pesquisa dentro das áreas humanas/sociais por 

ser aparentemente uma questão política, histórica e social, está intrinsecamente relacionada 

com as descobertas científicas.  

As feministas criticam a ciência estabelecida por ela ser organizada de modo 

a privilegiar atores sociais do gênero masculino. Assim, a forma pela qual o 

corpo é decomposto, as emoções avaliadas, as doenças problematizadas e o 

os papéis sociais definidos obedece a uma hierarquia de valores que é 

naturalizada (SANTOS, 2007, p. 59). 

Então, é impossível não adentrar em diferentes áreas do conhecimento para estudar um 

mesmo assunto e é por isso que concepções reproduzidas ordinariamente como a distinção 

severa entre o “professor de humanas” e “professor de exatas”, que se transformaram até em 

estereótipos, devem ser condenadas. A interdisciplinaridade é um elo entre o entendimento 

das disciplinas nos mais diferentes campos, sem tirar a individualidade de cada uma. 

Para Santos (2007), a interdisciplinaridade integra disciplinas mais próximas, 

limitadas ainda por uma mesma área, e mais comum entre as Ciências Sociais. Enquanto a 
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transdisciplinaridade é uma variável que procura expandir as perspectivas disciplinares, vai 

além de uma determinada área do conhecimento, através da conceituação de novos objetos, 

concepções e métodos. Representam um desafio epistemológico às abordagens tradicionais. 

No livro “A cabeça bem-feita - Repensar a reforma, reformar o pensamento” de Edgar 

Morin (2014), há uma crítica à fragmentação do conhecimento presente no nosso sistema de 

ensino que estimula a parcelar e separar os problemas, reduzir o complexo em simples e, 

principalmente, a descontextualizar o estudo. Aquilo que o aluno aprende na Escola, se torna 

inadequado ou quase inaplicável fora desta. Morin (2014) discute, então, o quão inadequado 

são os saberes escolares, divididos em disciplinas para a resolução de problemas e desafios da 

humanidade que são complexos, interdisciplinares, multidimensionais e globais. Esse modelo 

de ensino já foi benéfico em relação à divisão do trabalho, mas hoje se torna um problema, 

pois acostuma os homens a não considerarem as interações entre as partes e o todo e os 

problemas essenciais que demandam considerar a globalidade, a complexidade e a expansão 

do saber no contexto planetário. Para Morin (2014), desde a década de 1960, ocorre uma 

reformulação do pensamento no que tange a articulação de diferentes disciplinas dentro da 

Ecologia, nas Ciências da Terra e na Cosmologia. Porém, ainda falta a articulação entre as 

ciências humanas e as ciências da vida, entre a cultura das humanidades e a cultura científica, 

contribuindo para uma “democracia cognitiva” (p.103) onde também nenhuma disciplina é 

mais relevante que outra, pois todas se completam e uma se torna ferramenta para o ensino de 

outra.  

A mudança no paradigma do ensino deve ser no sentido de incentivar a 

contextualização, ao invés de formar um cidadão apático e alienado, incapaz de integrar seus 

conhecimentos na resolução de um mesmo problema. Ou seja, Morin (2014) propõe uma nova 

organização do saber, de modo que “a reforma do ensino deve levar à reforma do pensamento, 

e a reforma do pensamento deve levar à reforma do ensino” (p. 20). Para ele, mais vale uma 

“cabeça bem-feita”, ou seja, que pense bem, do que uma cabeça atolada de conteúdos que não 

possuem um propósito para o educando. “Uma cabeça bem-feita é apta para organizar os 

conhecimentos, evitando sua acumulação estéril” (p.24). O trabalho de um educador, com 

essa finalidade demanda estimular a curiosidade de seus pupilos, estimular a criticidade, a 

dúvida, o questionamento, o uso da inteligência, e não aniquilar a racionalidade criativa 

impondo cada vez mais conteúdos de forma desintegrada. Transcender a fragmentação dos 

conhecimentos faz com que o estudante se torne apto a usar suas funções mentais, repense seu 

modo de pensar. 
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Outra referência bastante relevante na defesa da interdisciplinaridade é de Fazenda 

(2008). Ela ainda vai além do conceito de interdisciplinaridade na Educação, que não é 

descrita como apenas a integração entre as disciplinas, mas que ganha mais sentido no 

movimento que vai além da busca das conexões de conteúdos entre as disciplinas visando à 

interação professor-aluno, aluno-aluno e escola-família, para dotar de significados os 

conteúdos da realidade (relação teoria/prática). A integração entre os conteúdos é um dos 

primeiros passos, mas o principal é a atitude interdisciplinar entre as pessoas na prática 

pedagógica. Mais importante que conceituar a interdisciplinaridade é, portanto, perceber a 

importância da atitude e do olhar interdisciplinar (FAZENDA, 2008). 

A interdisciplinaridade é vista como complementar à contextualização. Para colocá-la 

em prática, a investigação dos temas geradores e a sua metodologia, defendidos por Freire 

(1987), são indispensáveis nas propostas de reorganização curricular para a compreensão 

crítica dos homens. Os temas devem ser classificados num quadro geral de ciências sem que 

isto signifique que ele faça parte de um domínio específico, mas apenas que haja um enfoque 

central relacionado a alguma área específica. “O tema do desenvolvimento, por exemplo, 

ainda que situado no domínio da economia, não lhe é exclusivo. Receberia, assim, enfoque da 

sociologia, antropologia, como da psicologia social [...]” (FREIRE, 1987, p.66). Nenhum 

tema será bem conhecido e dominado sem o suporte de diversos domínios diferentes. Os 

temas geradores, se realizados através de uma metodologia conscientizadora que dá mais 

clareza sobre eles, fazem parte da educação problematizadora defendida por Freire, que 

“começa a inserir os homens numa forma crítica de pensarem seu mundo” (FREIRE, 1987, 

p.61) e “lhes permitiriam ter antes a visão totalizada do contexto para, em seguida, separarem 

ou isolarem os elementos ou as parcialidades do contexto” (FREIRE, 1987, p.54). Portanto, 

ajudam o aluno a compreender o mundo e os conceitos científicos. Além disso, se tornam 

muitas vezes “leques temáticos” (FREIRE, 1987, p.54) durante seu processo de análise, pois 

oferecem possibilidades plurais de discussões e assim os sujeitos podem se abrir na direção de 

outros temas relacionados, o que instiga a reflexão crítica dos participantes.  

Se o professor não promover a problematização, não se utilizar de temas geradores, da 

contextualização, da interdisciplinaridade, apenas o “tema do silêncio” (FREIRE, 1987, p.54) 

será alcançado. O sistema é opressor e quem é privilegiado se acomoda, acha que nada tem a 

discutir e questionar, daí vem o silêncio. E o pobre, que não tem noção da situação-limite em 

que se encontra, se mantém oprimido, ignorante. Para que os alunos falem, questionem e se 

tornem críticos, o professor deve provocá-los. Segundo Freire (1987), o professor deve 
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apresentar situações conhecidas pelos indivíduos cuja temática se busca, que sejam 

reconhecíveis por eles e que eles se reconheçam nelas. 

 

2.2- Química e Arte 

 

Uma metodologia de ensino que usa da inter e transdisciplinaridade quando une recursos 

do campo da Arte em aulas de Ciências é um empenho em participar da Pedagogia Crítica, 

pois exige a participação dos alunos. Além disso, essa atitude transdisciplinar promove 

atividades que “associem teoria-prática, conteúdo-forma, professor-aluno”, necessárias no 

ambiente educacional, como defendido por (VEIGA, 1988, p.44). 

Em contraposição à publicação “As duas culturas” de Charles P. Snow, que afirma a 

separação entre as Artes e Ciências, autores e educadores modernos defendem as 

similaridades entre ambas (MASSARANI; MOREIRA; ALMEIDA, 2006). A Ciência 

contemporânea se assemelha a uma obra de arte, à medida que admite diversas interpretações. 

Portanto, o propósito da Ciência não é revelar o real, mas estabelecer relações entre os 

resultados das experiências. Assim como uma obra poética aberta, poderíamos falar de uma 

Ciência aberta, na qual podemos fazer uma abordagem cultural e essa poderá nos ajudar a 

compreendê-la melhor. Também em contraposição ao abismo entre esses dois campos da 

cultura humana, falta à Ciência “um componente essencial comum a toda atividade artística e 

cultural: a dimensão crítica” (MASSARANI; MOREIRA; ALMEIDA, 2006). A dimensão 

crítica está presente em qualquer expressão artística, seja na sua elaboração, em seu caráter 

estético, no seu significado, ou na sua compreensão. Não se compreende Arte sem crítica. É 

necessária a observação, interpretação, reflexão, análise, desconstrução, para se chegar a um 

resultado, e essas ações estimulam o pensamento crítico do homem.  

Como consequência da fragmentação entre as áreas do conhecimento, em Arte, 

Ciência, Filosofia, Religião, etc., que o pensamento humano está habituado a fazer, aumenta-

se a quantidade de especializações. Além disso, o currículo mínimo comum apresenta um 

acúmulo severo e desnecessário de conceitos científicos a ponto de nenhum aluno ter tempo 

para reflexão crítica durante aulas de Ciências. Ou seja, a Ciência contemporânea que se 

renova cada vez mais rápido, da forma como é programada e ministrada nas escolas e ao 

contrário da cultura da Arte, não exige tempo de contemplação. Não é à toa, por exemplo, que 

é comum escutar um professor de Química ou Física dizer que não deu tempo de ensinar a 

matéria toda do ano letivo para sua turma, tamanha quantidade de informações a serem 

lecionadas. Além disso, pela quantidade de conteúdos, o professor de Ciências tem pressa e 
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suas aulas se tornam mecânicas, o que anula a oportunidade de o aluno desenvolver reflexões 

a respeito daquilo que lhe é puramente exposto de forma célere.  

Ao mesmo tempo que a Arte fornece a dimensão crítica necessária no campo da 

Ciência, descobertas científicas em determinadas épocas serviram de provável inspiração para 

muitos artistas, seja na música ou na pintura (MASSARANI; MOREIRA; ALMEIDA, 2006). 

Assim, diversos estudos sobre a correlação entre as duas “culturas” nos levam a repensar o 

modo de tratá-las com tanta distinção. Tanto a Ciência quanto a Arte estão baseadas na 

curiosidade humana e na criatividade, estão condicionadas por sua história, contexto e 

conjuntura temporal. Ambas fazem parte da cultura da sociedade e agem sobre o mundo com 

alguma importância crítica. Ciência e Arte são a cultura do homem e por isso podem estar de 

fato juntas.  

 

2.3- Teatro e Ensino  

 

O dramaturgo carioca Augusto Boal é referência nesse âmbito teatral, pois nos anos 70 

criou o Teatro do Oprimido (TO), voltado ao “apoio decidido do teatro às lutas dos 

oprimidos” (BOAL, 2013, p. 15) e buscava a libertação dos oprimidos a medida em que eles 

conhecessem suas próprias opressões e as alheias, através das peças. A construção do drama é 

realizada por pessoas que sofrem opressões, consideradas impedimentos para a verdadeira 

democracia, para a humanização. Além disso, os espectadores são convidados a participar 

debatendo e apresentando suas saídas para as situações-limite (aquelas que ficam na periferia 

dos problemas) encenadas e não assumem mais a posição de repouso durante o espetáculo. 

Boal rejeita o termo “espectador”, que sugere passividade, lembrando que “todas [as] 

experiências do teatro popular perseguem o mesmo objetivo: a libertação do espectador, sobre 

quem o teatro se habituou a impor visões acabadas do mundo” (BOAL, 2013, p. 163). Ou 

seja, o TO foi criado como desaprovação à alienação do teatro tradicional, no qual opiniões de 

classes dominantes eram encenadas e o público as recebia passivamente, sem concepção 

crítica.  

Essa forma de teatro surgiu como método de intervenção a partir de um movimento 

contra-hegemônico de globalização e com a intenção de recuperar a democratização do 

conhecimento. Boal discute a importância do teatro como um instrumento libertário. Para ele, 

“todo teatro é necessariamente político” (BOAL, 2013, p. 13). O objetivo do TO é trabalhar 

em direção a uma sociedade sem opressão, buscando, portanto, “humanizar a humanidade” 

(BOAL, 2013, p. 22); trata-se de tomar partido em prol de uma luta, pois é um dos raros 
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momentos em que se escolhe pelo oprimido, o que faz do Teatro do Oprimido um “teatro dos 

oprimidos, para os oprimidos, sobre os oprimidos e pelos oprimidos” (BOAL, 2013, p. 26). 

Ou seja, dá-se voz a esses. O TO é ferramenta importante para a participação popular e na 

promoção de debates sobre a cidadania e democracia, desalienando os participantes. O povo 

não é mais um mero espectador, passivo e acrítico, mas sim sujeito, ator e transformador. Daí 

o poder do TO, principalmente no contexto do ensino público brasileiro, no qual a maioria 

dos alunos fazem parte dos “oprimidos”.  

A expressão da Ciência através da arte, principalmente do cinema e teatro, é uma 

forma de popularizar o conhecimento, tanto para os atores quanto para o espectador, pois os 

assuntos científicos são tratados com uma linguagem acessível e transparente. O teatro é um 

meio bem-sucedido para a divulgação científica. Os temas das peças podem variar, usando 

fatos históricos, com personagens atraentes como Heisenberg, Einstein e outros grandes 

nomes da Ciência, ou usando um pouco mais da ficção na abordagem de conceitos científicos. 

Nesse sentido, o ator e produtor Carlos Palma é outra referência, pois em 1998, após ter 

interpretado o monólogo “Einstein”, inspirou-se para a criação do projeto “Arte e Ciência no 

Palco”, que encena peças cujos temas estão ligados à Ciência e atendem tanto o público 

infantil quanto adulto. Em entrevista, o ator expõe sua opinião sobre unir ciência e teatro: 

Podemos muito bem, através do trabalho artístico, colocar o conhecimento 

científico como foco de atenção. Acho plausível trazer conhecimentos mais 

contundentes da realidade, do homem, da natureza e da vida para a arte. A 

ciência faz parte da cultura do homem; está junto a tudo que se faz na arte. 

[...] Por exemplo, a iluminação é essencial ao teatro e há, por trás dela, uma 

tecnologia e um avanço científico, mas eu posso, além de utilizar 

diretamente essa tecnologia, trazer o conhecimento científico da luz e da 

ótica para o palco e usar isso para provocar uma discussão sobre o avanço do 

conhecimento humano (PALMA2, 2006 apud MASSARANI; ALMEIDA, 

2006).  

Cabe ressaltar neste momento que antes de elaborar a peça sobre Chuva Ácida, objeto 

desta monografia, no ano de 2015 durante a participação como bolsista de iniciação à 

docência no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e na mesma 

escola de aplicação deste trabalho, foi realizada outra peça de teatro para uma turma de 

primeiro ano do Ensino Médio, “A Descoberta da Tabela Periódica em Cena”. Essa peça 

apresentava a história da descoberta da tabela periódica, onde os personagens eram os 

cientistas Dobereiner, Chancourtois, Newlands e Mendeleev que ficaram reconhecidos pela 

                                                           
2 PALMA, C. (2006) in: MASSARANI, L.; ALMEIDA, C. Arte e Ciência no Palco. Entrevista com Carlos 

Palma. História, Ciências, Saúde-Manguinhos. Carta dos editores convidados. Rio de Janeiro, vol. 13, 2006. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

59702006000500014&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702006000500014&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702006000500014&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
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contribuição na organização da Tabela. Cada cientista da época formulava uma nova teoria 

para a organização da Tabela Periódica e, na peça, discutiam entre si a fim de provar que o 

seu trabalho era a verdade final, instaurando uma guerra de egos entre os colegas de profissão. 

Assim, os alunos puderam tanto sentir atração pelo fato de encenarem e assistirem 

personagens reais e famosos na trajetória da Química, aprendendo sobre a teoria científica de 

cada um, quanto se fantasiarem e engraçarem com a leveza que aspectos fictícios trazem à 

arte cênica. Buscava-se deste modo, uma educação que promovesse a assimilação do 

conteúdo por parte do aluno e sua criatividade. Atingido todos os objetivos em sua totalidade, 

com sucesso e resposta positiva por parte da turma, veio o desejo de repetir o uso do teatro no 

Ensino de Química.  

Retomando a entrevista com Carlos Palma, ainda se acrescenta: 

De certa maneira, nosso trabalho tem colaborado com professores e 

educadores, um público um tanto abandonado [...] Temos recebido muitos 

professores e pessoas ligadas à área de educação, o que é muito positivo 

porque, sem o professor, não adianta mostrar as peças para os alunos das 

escolas. Se os alunos estão mal informados, cria-se um buraco entre o que 

estamos fazendo e eles (PALMA2, 2006 apud MASSARANI; ALMEIDA, 

2006). 

 

Ou seja, o criador do núcleo “Arte e Ciência no Palco” sabe o valor que a divulgação 

científica pela arte tem para a Educação, mas deixa claro que sem a contextualização do 

assunto antes ou depois da peça aos alunos, por meio de um professor mediador, assistir ao 

teatro não alcançará o que se pretende em sua totalidade, pois os alunos podem ainda, 

permanecerem com dúvidas ou até não compreenderem a peça.  

Para quem participa da apresentação, o teatro não significa formação do ator. Nesse 

caso, significa uma maneira de estudantes interpretarem um conhecimento. Além de Carlos 

Palma, Viola Spolin (1998) utilizou a técnica de improvisação no teatro na Educação de um 

modo geral.  

[...] todas as pessoas são capazes de improvisar, além disto, as pessoas 

aprendem através da experiência. Experienciar é se envolver total e 

organicamente com o ambiente. Este envolvimento se dá em todos os níveis, 

intelectual, físico e intuitivo. O intuitivo, o mais vital para a situação de 

aprendizado é geralmente negligenciado. O jogo teatral propicia este 

envolvimento e ao mesmo tempo a liberdade para a experiência (SPOLIN, 

1998, p.3). 

O teatro na forma de improvisação é bastante interessante, pois desenvolve variadas 

funções no aluno. Ele pode melhorar sua capacidade de pensar e criar, de oratória, sua 

timidez, se tornar mais ágil em seu tempo de resposta, etc. Além disso, o conteúdo se torna 

inesquecível tanto para quem improvisa quanto para quem assiste, pelo trabalho e emoção que 
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o aluno oferta em sua apresentação. Porém, utilizar a improvisação ao invés de um roteiro 

pronto pode deixar o aluno mais inseguro ou assustado com a dificuldade, afastando-o do 

projeto. Além disso, as dificuldades dos alunos também podem estar relacionadas à falta de 

compreensão dos fenômenos descritos. É por isso que, apesar da quantidade de referências 

que abordem o uso de improvisações de teatro para o Ensino, essa monografia opta pelo uso 

do roteiro pronto. A peça que já contém um roteiro elaborado está com os conceitos 

científicos corretos, de modo que os alunos compreendam tudo com clareza e não criem 

qualquer obstáculo epistemológico, pois o aluno que “quebra a cabeça” pensando em uma 

improvisação por conta própria com conceitos equivocados ou espontâneos, mesmo sendo 

corrigido pela professora, pode não superar o erro. 

A presença de um roteiro não significa que o texto não possa ser modificado pelos 

alunos. É um modelo que, de acordo com o envolvimento e interesse da turma, pode ser 

adaptado no que diz respeito à criação de novos personagens ou variações nas falas de cada 

um. Deve haver também uma preocupação dos professores em incorporar a realidade social 

do aluno na escola. No teatro utilizado para o Ensino, a utilização da linguagem própria do 

jovem nas falas da peça e de suas expressões corporais durante os diálogos, é uma forma de 

contribuir para isso.  

 

2.4- Química e Fotografia 

 

Além do teatro, a fotografia é o outro recurso artístico e didático empregado nesse 

projeto extracurricular para o ensino da EA. Assim como a prova deveria ser entendida como 

uma ferramenta processual do ensino e não a finalidade deste, outras formas de avaliação 

podem ser consideradas, como os alunos fotografarem, a partir de um estudo do meio, 

exemplos rotineiros e vivenciados por eles, relacionados com o conteúdo teórico visto na 

disciplina de Química. Alguns estudantes ainda pensam que aula, para existir, precisa ser 

diante de um quadro farto de conteúdo e exercícios de fixação. São produtos de uma linha de 

produção, evidenciada na pesquisa de Veiga (1988) e sua retrospectiva histórica a respeito da 

didática no país, que estabelece a prova como mérito e fim. Esses alunos estão no limbo entre 

a ideia dominante de rendimento acadêmico, a obrigação dolorosa do estudo para crescimento 

profissional e a satisfação em adquirir as bases teórico-conceituais construídas da forma que 

consideram mais interessantes. São alunos do século passados, desprovidos de culpa. São 

vítimas dos resquícios históricos do parâmetro educacional brasileiro, do tal modelo de escola 

fordista. Esse processo de realizar um trabalho de campo para fotografar situações que 
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representem os conteúdos da disciplina, não deixa de ser aula ou avaliação, só por se 

desenquadrar no que acreditamos ser “tradicional”. 

Já que os jovens imersos no mundo digital que nos encontramos hoje estão cada vez 

menos interessados em prestar atenção em uma aula apenas utilizando a lousa e o giz e se 

distraem facilmente com a tecnologia que lhes cercam, o professor pode buscar usufruto nessa 

tecnologia. Ainda que as condições financeiras da turma em que se trabalha seja muito baixa, 

dificilmente um aluno moderno não possui um aparelho de celular com câmera digital. Então, 

se não é possível lutar contra os celulares na escola, que lutemos com eles.  

Para uma exposição de fotos, os alunos devem fotografar situações que lhes 

impressionem, referentes ao conteúdo de Química, realizando um estudo do meio, seja em 

casa, na rua ou escola. O estudo do meio é utilizado como um método de apreensão da 

realidade de um contexto, levando em consideração os problemas ambientais e visualizando 

soluções no âmbito das iniciativas individuais e coletivas (FIDELIS; ARAÚJO, 2008). E é 

fundamental para o desenvolvimento do aluno a apreensão da realidade que o cerca para sua 

formação crítica, principalmente dentro da EA.  

Os mesmos alunos que associam aula a um quadro cheio de matéria, não percebem a 

relação entre o que se estuda na escola em Química e o que ocorre ao seu redor. Por isso, 

consideram muitas vezes a Química como uma disciplina que se reduz à memorização de leis 

e regras, não identificando sua presença e importância em suas vidas. O uso da Fotografia 

como recurso didático também tem o propósito em mostrar como a disciplina está presente no 

dia a dia dos alunos, seja através da Química por trás da História da Fotografia, visto que os 

jovens vivem uma preocupação diária em fotografar seus momentos, ou dos tipos de poluição 

que serão capturados pelos alunos fotógrafos, “proporcionando assim uma aprendizagem 

científica de maneira contextualizada e interdisciplinar” (FIDELIS; ARAÚJO, 2008, p.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

2.5- Uso de vídeos em sala de aula 

 

 O uso de vídeos e filmes em sala de aula é um bom recurso para nortear determinada 

reflexão antes ou depois de sua exibição, para a divulgação de informações ou apenas para 

ilustrar. Utilizar vídeos em sala de aula é também, assim como a fotografia, uma forma de 

utilizarmos a tecnologia que nos cerca a nosso favor e de nos apropriarmos da linguagem e 

dos meios de comunicação. Os alunos espectadores então podem ter acesso à mais um meio 

de produção de discurso e, junto com o professor, à leitura crítica da informação. Voltando à 

união entre Ciência e Arte, o cinema pode ser um instrumento de observação como material 

didático para a educação científica (MASSARANI; MOREIRA; ALMEIDA, 2006).  

O vídeo em sala de aula, segundo Moran (1995), é utilizado com diversas propostas, como 

a sensibilização, ilustração, simulação, conteúdo de ensino ou como produção. A partir de 

uma adaptação dessas propostas à realidade de cada professor e dos seus alunos, as formas 

para se trabalhar com o vídeo são inúmeras e surtem bons resultados, contanto que o professor 

não faça uso inadequado desse recurso. Quando a utilização do vídeo ou não gera o mesmo 

efeito para a aula, ou seja, quando sua presença é insignificante pela falta de relação com a 

disciplina ou de discussões a respeito, ele é inadequado. Dessa forma, tendo clareza dos 

objetivos que se pretende e analisando o melhor momento para seu uso, ele se torna um 

recurso atraente à atenção dos alunos, pois “vídeo, na cabeça dos alunos, significa descanso e 

não "aula", o que modifica a postura, as expectativas em relação ao seu uso. Precisamos 

aproveitar essa expectativa positiva para atrair o aluno para os assuntos do nosso 

planejamento pedagógico” (MORAN, 1995, p.28).  
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3- METODOLOGIA 

 

3.1- Classificação 

  

 Como a pesquisa contribui para a formação do caráter crítico dos alunos, a 

participação deles é a base metodológica. A relação sujeito-objeto tradicional, que foca 

naquilo em que o sujeito (professor) analisa o que o objeto (aluno) sabe, é deixada de lado. 

Agora o educando não é mais um objeto de pesquisa e assume papel de sujeito junto ao 

professor, onde ambos investigam juntos a realidade concreta (FREIRE, 1986) e superam seus 

conhecimentos anteriores ao assumir um novo conhecimento transformador.  

 A Pesquisa Participante (PP) se caracteriza pela interação entre pesquisadores e 

membros das situações investigadas é definida como: “um processo de pesquisa no qual a 

comunidade participa da análise da sua própria realidade, com vistas a promover uma 

transformação social em benefício dos participantes” (DEMO, 1999, p.126). Estes 

participantes são os oprimidos, tratando-se, portanto, de uma atividade educativa de 

investigação e ação social. Além disso, também pode ser definido como um tipo de pesquisa 

que não possui um planejamento ou um projeto anterior à prática, sendo que o mesmo só será 

construído junto aos participantes que auxiliarão na escolha das bases teóricas da pesquisa e 

na elaboração do cronograma de atividades. 

 A PP nesse trabalho apresenta cunho qualitativo de acordo com Goldenberg3 (1997) 

apud Gerhardt e Silveira (2009), uma vez que não prevê direcionamento para tratamento 

numérico, não há uma avaliação como fim. Freire afirma que o importante do ponto de vista 

do investigador é “na análise que se faz no processo da investigação, detectar o ponto de 

partida dos homens no seu modo de visualizar a objetividade, verificando se, durante o 

processo, se observou ou não, alguma transformação no seu modo de perceber a realidade” 

(FREIRE, 1987, p.56). Então, o cunho qualitativo aqui prevê a participação dos alunos na 

elaboração do projeto extraclasse a respeito da EA, no Ensino de Química, e o 

desenvolvimento deles.  

Essa Pesquisa Qualitativa aborda a objetivação do fenômeno (a poluição ambiental), 

com a precisão das relações entre global e local, quando o aluno percebe que aquilo que se 

apresenta perto de onde mora ou onde estuda é também uma questão ambiental global e vice-

versa, assim como uma Pesquisa Qualitativa é abordada, conforme Gerhardt e Silveira (2009, 

                                                           
3 GOLDENBERG, M. A arte de pesquisar. Rio de Janeiro: Record, 1997. 
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p.32): “objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de descrever, compreender, 

explicar, precisão das relações entre o global e o local em determinado fenômeno [...]”.  

 

3.2- Desenvolvimento 

 

O local de aplicação desse trabalho foi o Instituto de Educação Professor Ismael 

Coutinho – IEPIC, uma instituição de ensino público estadual que segue o modelo de Escola 

Normal, localizada em São Domingos, Niterói. A Escola Normal ou Curso Normal é o nome 

que designa em muitos países o curso de Ensino Médio para a formação de professores 

habilitados a atuarem no Ensino Infantil e primeiro segmento do Fundamental. O IEPIC tem 

um papel histórico, pois com sua inauguração em 1835 surgiu o primeiro Curso Normal do 

Brasil e das Américas (MARTINS, 2009). 

As Escolas Normais apresentam um currículo mínimo diminuto em comparação com o 

Ensino Regular e o estágio é obrigatório para os alunos do Ensino Médio, futuros professores 

do Ensino Infantil e Fundamental I. A disciplina de Química é ministrada apenas no primeiro 

e segundo ano do Ensino Médio e cada eixo temático programado para o bimestre está 

correlacionado com o cotidiano.  

 Esse trabalho foi aplicado no quarto bimestre, com duas turmas de segundo ano: 2001 

e 2002, com 23 e 27 alunos, respectivamente. O eixo temático no currículo mínimo para o 

quarto bimestre do segundo ano do Curso Normal é “Eletroquímica e Química do Cotidiano”. 

Não são listados conteúdos como reações de oxirredução, mas sim, o reconhecimento de 

pilhas, os aspectos ambientais envolvidos no descarte e reciclagem das pilhas, a associação de 

alimentos como fonte de energia, entre outras habilidades e competências mais abrangentes. 

Porém, no IEPIC há a Semana Pedagógica que ocorre no final de outubro de cada ano letivo e 

todos os professores devem trabalhar em atividades com os alunos em torno de um mesmo 

tema. É um momento no qual os projetos extracurriculares ganham espaço. O tema proposto 

para a Semana no ano de 2017 foi “Meio Ambiente – Água, Ar e Solo”. Nesse caso, 

inseriram-se o eixo de “Eletroquímica e Química do Cotidiano” nas abordagens temáticas 

propostas para a Semana, como quando se discutiu reações de redução e oxidação, corrosão 

química e eletroquímica e chuva ácida como consequência da poluição do ar.  

 Ademais, as atividades realizadas com os professores em formação do Curso Normal 

são pensadas para que eles possam aprender a transpor didaticamente determinados conteúdos 

aos seus futuros alunos. Então, como uma metalinguagem, os trabalhos realizados com os 
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alunos do IEPIC em todas as disciplinas devem ajudá-los a ensinar para o ensino elementar e 

como ministrar suas próprias aulas.  

Para o desenvolvimento deste trabalho foi idealizada uma Sequência Didática (SD) 

que constou de 4 momentos: (1) aulas expositivas com apresentação de vídeos para o 

desenvolvimento de uma consciência ambiental crítica; as abordagens temáticas de poluição 

do ar, solo e água, e da história da fotografia foram relacionadas com suas respectivas 

abordagens conceituais de Química; a aula expositiva contou com as discussões dos temas 

que incluem caráter social, político e econômico, ao passo que a Educação Ambiental Crítica 

foi construída em conjunto. (2) utilização da fotografia como linguagem para expressar a 

articulação entre conceitos químicos e ambientais; os alunos recolheram fotografias de 

exemplos rotineiros de poluição. (3) o teatro como veículo para apropriação do conhecimento; 

os alunos ensaiaram para a peça de teatro que trata das questões ambientais e dos conceitos 

químicos de chuva ácida e corrosão (APÊNDICE 1). (4) avaliação da aprendizagem; os 

alunos foram avaliados no dia da exposição das fotografias e da apresentação do teatro e com 

a prova bimestral. 

Dessa forma, esta monografia fez uso da inter e transdisciplinaridade (SANTOS, 

2007) quando explora as abordagens temáticas contextualizadoras (LOUREIRO; TORRES, 

2014) e utiliza ferramentas do campo das Artes, como o Teatro e a Fotografia, dentro de um 

espaço destinado à aula de Química, o que intensifica o trabalho do professor que deve 

procurar por conta própria estudar os temas transversais, dos quais muitas vezes está distante 

ou desconhece por não fazerem parte do seu planejamento tradicional dentro da Escola, para a 

elaboração e realização das atividades com os alunos.  

A educação bancária pela visão freiriana é de administração tão mais fácil para o 

professor que só precisa entrar em sala de aula e depositar apenas as informações que dizem 

respeito a sua disciplina específica, sem exigir um reposicionamento do professor a todo 

instante, porém é condenável. Qualquer tipo de contextualização intensifica o trabalho do 

professor, pois é exigido um reposicionamento dele a todo instante em relação aos eixos 

temáticos explorados em aula. Assim, quando professor trabalha sozinho em um projeto como 

esse, mais tempo ele precisa para sua aplicação e validade. O trabalho com as turmas, desde a 

pesquisa bibliográfica até a apresentação da peça e da exposição de fotos na SP durou um 

mês. O trabalho começou em sala de aula no final de setembro de 2017 e terminou na Semana 

Pedagógica agendada para final de outubro de 2017. Como se fez sem a ajuda de educadores 

de outras áreas do conhecimento, o trabalho foi intensificado e durou mais tempo. Se 
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houvesse, por exemplo, a orientação de um professor de Arte durante os ensaios do teatro, 

esses seriam mais produtivos e eficientes.  

 

Etapas para o desenvolvimento da Sequência Didática:  

A primeira etapa do trabalho se refere a toda pesquisa bibliográfica necessária, que vai 

desde os referenciais teóricos até o conteúdo de Química propriamente dito para a elaboração 

das aulas e do roteiro da peça teatral (APÊNDICE 1).  

Após essa pesquisa, o segundo passo foi a elaboração de uma aula teórica-expositiva, 

utilizando power point e levando em conta o uso dos temas geradores de Freire (1987) e das 

abordagens temáticas de Loureiro e Torres (2014). A aula expositiva foi planejada para 

começar com a discussão de cada tema antes de adentrar nos conceitos relacionados à 

Química. Para os três primeiros temas ambientais, os problemas socioambientais e 

econômicos deveriam ser analisados e questionados em conjunto. Depois que iniciados, os 

temas não eram abandonados para que os conceitos de Química fossem ensinados de maneira 

contextualizada e continuada, intercalando-se com a abordagem geradora a todo instante. 

A Tabela 1 resume o tempo destinado para cada abordagem. 

Tabela 1: Abordagens X tempo da atividade 

Temas Duração 

Poluição do Solo 20 minutos 

Poluição do Ar 30 minutos 

Poluição da Água + Vídeo 1 30 minutos 

A História e a Química por trás da 

Fotografia + Vídeo 2 

30 minutos 

 

Para trazer para a sala de aula os temas com maior dinamismo e de forma mais 

interessante, optou-se por trabalhar com vídeos, os quais foram cuidadosamente selecionados. 

O vídeo 1 utilizado é o segundo episódio da série “Toxic Guanabara” de documentários 

investigativos4. O episódio escolhido se chama “A Baía Química”, dirigido por Thiago da 

Costa em 2016, que tem 10 minutos e mostra a gestão fracassada em torno desse recurso 

hídrico e revela as disputas de poder por trás de interesses econômicos. Alexandre Anderson, 

um pescador que há anos sofre com o despejo de óleo e resíduos químicos na Baía de 

Guanabara (incluindo tintas utilizadas para proteção catódica das embarcações), mostra 

flagrantes e relata ameaças que sofreu por agir contra interesses econômicos de diversas 

                                                           
4  Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=wNMs5Ckbj1U> Acessado em maio 2018.  

https://www.youtube.com/watch?v=wNMs5Ckbj1U
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indústrias, principalmente a petroquímica. Por atender ao tema gerador de poluição da água e 

de como essa vem sendo feita às custas dos interesses de uma minoria poderosa, esse vídeo é 

uma boa opção para trabalhar a Educação Ambiental Crítica em sala de aula, sendo exibido 

antes da discussão do tema como recurso problematizador. O episódio também pode gerar 

reconhecimento por parte dos alunos que se identificam com o pescador Alexandre e se veem 

inseridos em uma realidade opressora de alguma maneira. 

O vídeo 2 chama-se “Darkroom in use”5, de autoria de Justin Dre com 5 minutos e teve 

finalidade ilustrativa (MORAN, 1995). Esse vídeo ilustra as etapas de revelação de filmes 

fotográficos, que incluem o banho em agente redutor, o banho em alcalinizantes, a lavagem 

intermediária, a fixação, a lavagem final e a secagem da foto.  

Na terceira etapa e após a aplicação da aula teórica-expositiva, foi proposto o trabalho 

de realizar uma exposição de fotografias com os alunos a partir de um estudo do meio. A 

turma se dividiu em três grupos: poluição do solo, da água e do ar. Foi dada a opção aos 

alunos de escolherem o tema de interesse, porém os grupos deveriam conter o mesmo (ou 

quase) número de participantes. Cada grupo teve duas semanas para fotografar situações que 

retratassem seu respectivo tema. Por exemplo, os alunos do grupo de poluição da água 

poderiam fotografar lixo flutuante e manchas de óleo em cursos d’água e os de poluição do 

solo poderiam encontrar muito lixo por aí. O grupo de poluição do ar, pela dificuldade em 

fotografar situações que exemplificassem diretamente esse tema, ficaram encarregados de 

fotografar objetos afetados pela corrosão, pois a corrosão química é uma consequência 

indireta da poluição do ar, mantendo relação com o primeiro tema. Os grupos tinham que 

enviar suas fotos digitais por email ou para a conta de facebook criada especificamente para 

isso, que seriam selecionadas para revelação digital. A atividade da exposição de fotos foi 

obrigatória para toda a turma. 

Na quarta etapa, trabalhou-se a atividade não obrigatória que usa o segundo recurso 

artístico escolhido: o teatro. A peça teatral, escrita por autoria própria, teve cerca de quinze 

minutos de duração (esquete), e apresentou em seu roteiro apenas cinco personagens. Caso 

mais de cinco alunos desejassem atuar, seria necessário a apresentação da esquete mais de 

uma vez. Nessa etapa, ocorreu um encontro com os alunos para a leitura do texto da peça. As 

falas que continham o conteúdo ensinado, como chuva ácida e corrosão, deveriam ser bem 

esclarecidas, de modo que ninguém as decorassem sem entender. Após leitura, ficou a critério 

                                                           
5  Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=nue495wxlXo&t=129s> Acessado em maio 2018.  

https://www.youtube.com/watch?v=nue495wxlXo&t=129s
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do aluno participar da atuação, produção do cenário ou elaboração do figurino. Assim, o papel 

de cada aluno na atividade ficou estabelecido.  

Em horários extraclasse combinados com os alunos, foram estabelecidos os encontros 

para que a esquete de teatro fosse ensaiada. Foram necessários no mínimo três encontros com 

cada grupo que se trabalha. Nos ensaios, tanto os personagens quanto os alunos que 

participaram da produção deveriam estar presentes, pois assim todos aprenderiam o conteúdo 

igualmente. Os ensaios fizeram parte da quinta etapa.  

A sexta etapa deste trabalho foi a socialização dos resultados com a comunidade 

escolar durante a Semana Pedagógica (SP) do colégio. Dois momentos foram previstos: a 

exposição das fotografias e a apresentação do teatro. Chegado o dia da SP, os grupos 

deveriam escrever atrás de suas respectivas fotografias reveladas o tema do grupo e o local 

onde a foto foi tirada, preparar a exposição de fotografias em algum espaço da escola e 

apresentar a esquete de teatro no auditório da escola e aberta ao público (professores, alunos 

de todas as séries, amigos e família).  

A sétima e última etapa consistiu da avaliação do projeto e da aprendizagem. A 

avaliação do projeto se deu em uma conversa final com os alunos participantes das atividades, 

sobre o que eles acharam do projeto e de que forma contribuiu no seu processo de ensino-

aprendizagem. O relato de cada aluno foi filmado, sendo o documento audiovisual uma forma 

de avaliação qualitativa do trabalho. Apesar das abordagens conceituais conterem muitos 

assuntos que não seguiram a programação curricular linear da disciplina de Química, a prova 

do bimestre conteve questões relacionadas ao trabalho, isto é, sobre problemas ambientais, 

chuva ácida, corrosão, etc. Essa prova não foi nosso fim último, mas não deixou de ser uma 

avaliação quantitativa do trabalho.  
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4- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1- Das aulas expositivas 

 

 Utilizando dois tempos seguidos de aula de Química para cada turma, foi ministrada a 

aula expositiva na sala de vídeo do IEPIC e no mesmo dia para as turmas 2001 e 2002. As 

discussões sobre as problematizações levantadas durante as abordagens temáticas de 

poluições ambientais foram muito além do planejado, pois a maioria dos alunos se colocou 

como parte dos problemas apresentados, ignorando dicotomia homem-mundo criticada por 

Freire como efeito da concepção bancária de educação (FREIRE, 1987). Com tamanha 

participação dos alunos, as discussões sobre as abordagens temáticas teriam sido mais 

proveitosas caso houvesse mais tempo disponível.  

 Os alunos de ambas as turmas já tinham acentuada concepção crítica sobre poluição 

ambiental. A aula foi dada utilizando a apresentação em power point, expositiva, mas com 

muita abertura para que os alunos fossem ouvidos, para que se sentissem na liberdade de 

questionar e/ou revelar experiências próprias. Para que o objetivo de alcançar a Educação 

Ambiental Crítica fosse reforçado, a cada slide sobre os tipos de poluição era elucidado como 

a indústria de cultura e a industrialização estão interligadas, a medida em que a mídia nos 

incentiva ao consumo exacerbado e inconsciente, contaminando o meio ambiente com mais 

lixo sólido, produtos químicos agrícolas, materiais não biodegradáveis, poluentes gasosos 

gerados por indústrias, veículos e usinas energéticas. Os alunos constantemente reconheciam 

situações experimentadas por eles, como a falta de saneamento básico e o acúmulo desmedido 

de lixo por onde moram ou até a observação de fenômenos como o smog fotoquímico.  

Quando se trata da poluição do solo, ao passo que se discute o acúmulo de lixo 

derivado de uma cultura de consumo e as influências do sistema capitalista sobre isso, se 

destacam também os metais pesados e as substâncias químicas e nocivas presentes no lixo em 

contato com o solo, os tipos de tratamento de resíduos sólidos, o conceito de 

biodegradabilidade, a formação e composição do chorume, etc. Na poluição da água, 

enquanto se faz a problematização de como os interesses econômicos de grandes empresas e 

indústrias, principalmente a petroquímica, se opõem à preservação ambiental com o despejo 

de resíduos nos recursos hídricos, também se discute a toxicidade química desses resíduos 

para os seres vivos, procedimentos de separação de duas substâncias como água e óleo 

durante desastres de rompimento de oleodutos recorrentes no Rio de Janeiro. E tratando de 

poluição do ar, deve-se relacionar o aumento da industrialização para atender todas as 
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demandas da contemporaneidade, como as novas tecnologias e produtos de bens de consumo, 

e a crescente circulação de veículos automobilísticos poluentes com fenômenos como o smog 

fotoquímico e a chuva ácida que abre espaço para o ensino da corrosão química e 

eletroquímica.  

Os temas geradores estavam centrados na EA Crítica e possuíram foco nos tipos de 

poluição. Também foi trabalhada a Fotografia com a finalidade de contextualizar uma das 

atividades que sucedeu as aulas teóricas-expositiva: a exposição de fotos dos alunos. A 

Química por trás da fotografia permitiu o ensino de reações de oxirredução, dentre outros 

conceitos, que a abordagem sobre a poluição do ar também permite, reforçando-o. Repetir a 

abordagem conceitual em mais de uma abordagem temática é importante para a certeza de 

que o aluno aprendeu. 

A Tabela 2 resume como a aula utilizando power point foi ministrada em relação a 

cada abordagem. 

Tabela 2: aula expositiva 

Abordagem temática Discussão do problema Abordagem conceitual 

Poluição do solo Relação com a atividade industrial e 

agrícola, descarte inadequado de 

resíduos e com a cultura de consumo; 

principais causas; tratamento de 

resíduos; biodegradabilidade como 

solução; 

Xenobióticos químicos mais 

envolvidos; substâncias nocivas 

à saúde, como metais pesados 

presentes no lixo eletrônico; 

formação e composição química 

do chorume; 

Poluição do ar Relação com a atividade industrial e o 

número de veículos nos centros urbanos; 

Chuva ácida como consequência 

direta; reações de oxidação e 

redução; corrosão química e 

eletroquímica; proteção catódica 

e anódica; 

Poluição da água Exibição do vídeo “Baía Química” da 

série TOXIC GUANABARA4; relação 

com a atividade industrial, 

principalmente a petroquímica, 

interesses econômicos, descarte 

inadequado de resíduos e rejeitos em 

cursos d’água e com a ausência de 

tratamento adequado; vazamentos de 

óleo;  

Tratamento da água atingida por 

vazamento de óleo (separação de 

misturas); substâncias químicas 

nocivas ao ecossistema; tintas 

tóxicas utilizadas na proteção 

catódica de navios 

petroquímicos; 

Fotografia A história da fotografia, seus criadores e 

desenvolvimento; a evolução das 

técnicas de fotografia; etapas da 

revelação de filmes fotográficos; 

exibição do vídeo DARKROOM IN 

USE5. 

A química na formação da 

imagem latente e das etapas de 

revelação: tabela periódica, 

substâncias químicas 

inorgânicas, reações inorgânicas 

e balanceamento químico; NOX 

– número de oxidação; reações 

de oxidação e redução. 

 

4  Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=wNMs5Ckbj1U> Acessado em maio 2018. 

5  Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=nue495wxlXo&t=129s> Acessado em maio 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=wNMs5Ckbj1U
https://www.youtube.com/watch?v=nue495wxlXo&t=129s
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A participação dos alunos também se deu durante a exibição do vídeo 1, “A Baía 

Química”, pois eles se identificaram com as injustiças documentadas, afirmaram sofrer com 

problemas opressores semelhantes em suas comunidades e/ou reconheceram fazer parte 

também da minoria desprovida de poder, e sensibilizaram-se com os danos ao ecossistema 

pertencente à Baía de Guanabara. Esse momento da aula foi um dos quais os alunos mais se 

mostraram presentes, levantando comentários e outras questões, justamente pelo sentimento 

de identificação.  

Abordagem sobre a fotografia pode trazer o aluno para o interessante mundo da 

Química. A abordagem temática sobre história da fotografia, despertou o interesse dos alunos 

que nasceram já imersos no mundo digital, impressionando-os com a evolução das técnicas. 

Percebe-se que quando o tema é interessante, a abordagem conceitual também se torna. A 

facilidade com que compreenderam as reações de oxidação e redução, por exemplo, é fruto 

disso. Caso o conteúdo específico seja lecionado apenas posteriormente, como é o caso das 

reações de oxirredução, poderá o aluno fazer um link com a aula de Fotografia, relembrando o 

que já aprendera.  

As Figuras 1 e 2 mostram respectivamente a aula teórica e a exibição do vídeo. 

    

Figura 1 - Aula teórica na turma 2001                                      Figura 2 - Exibição do vídeo “A Baía Química” na turma 2001 

  

A utilização dos vídeos foi importante para retomar a atenção dos alunos e dar 

dinamismo à aula. Apesar de alguns já terem assistido ao episódio “A Baía Química”, sua 

exibição gerou bastantes comentários e foi um dos momentos em que os alunos mais 

participaram na aula expositiva. As turmas sensibilizaram-se com a história do pescador 

Alexandre, apresentada no episódio, por meio de certa identificação e reconhecimento de que 

eles fazem parte da realidade retratada tanto no papel do humilde pescador oprimido pela 

classe dominante quanto na forma de agente poluidor. Por outro lado, o segundo vídeo 

“Darkroom in use” não foi tão motivo para debate, mas trouxe a vantagem ilustrativa, 

essencial para que os alunos compreendessem melhor as inúmeras etapas de revelação de 

filmes fotográficos, ajudando a fundamentar a química redox no processo. 
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4.2- Atividade utilizando fotografias 

 

Antes que o aluno fosse para seu trabalho de campo/estudo do meio, em busca de suas 

fotos para a exposição, ele foi contextualizado com a História da Fotografia que se iniciou 

com dois processos: o processo físico (a ótica da câmera escura) e o processo químico (a 

sensibilização à luz de sais de prata) (CAMPANHOLI, 2014, p.2). A aula sobre a História da 

Fotografia e de todas as etapas do processo químico para se obter o produto final, a foto 

pronta para manuseio, foi importante para a contextualização do aluno em relação à evolução 

da técnica e seus principais descobridores e também porque incluiu o Ensino de Química. As 

turmas foram dividiram em três grupos, porém a escolha dos temas foi disputada e, por isso, 

se deu a necessidade da realização de um sorteio para definir quais grupos seriam 

responsáveis pela exposição de fotos sobre poluição da água, do ar e do solo. Outra 

dificuldade se deu no envio das fotos para que fossem reveladas em seguida, pois ainda que 

estivesse sido estabelecido que todas as fotos do mesmo grupo deveriam ser enviadas juntas e 

por email, alguns enviaram por whatsapp ou facebook desorganizada e aleatoriamente, sem 

identificar o grupo. 

O ato de fotografar situações que refletem os tipos de poluição para os alunos é um 

trabalho de campo. Os alunos ficaram encarregados de realizar o campo com seus devidos 

grupos ou até sozinhos, onde e quando fosse mais conveniente de acordo com os temas. O 

mais importante aqui foi o “sair da sala de aula”, muito comum nas aulas de geografia, por 

exemplo, mas quando ignorada a distinção severa e ordinária entre as aulas de humanas e de 

exatas, todas as disciplinas podem se beneficiar. O trabalho fora da sala de aula é um 

facilitador para a construção do conhecimento, o rompimento da dicotomia homem-mundo, 

para a contextualização e o despertar do aluno crítico. 

[...] o trabalho de campo se configura como um recurso para o aluno 

compreender o lugar e o mundo, articulando a teoria à prática, através da 

observação e da análise do espaço vivido e concebido. (LIMA; ASSIS, 2005, 

p.112). 
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A Figura 3 mostra fotos sobre a poluição das águas. 

 

Figura 3 – Fotos dos grupos de Poluição da Água. A – Boa Viagem; B e D – Baía de 

Guanabara (Niterói); C – Jurujuba; E- Shopping Bay Market (Niterói); F – São Francisco 

(Niterói). 

A Figura 4 mostra fotos sobre a poluição do solo. 

                   

Figura 4 – Fotos dos grupos de Poluição do Solo. A – Morro do Estado (Niterói); B – Centro de 

Niterói; C – Sapê (Niterói). 
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A Figura 5 mostra fotos sobre a poluição do ar. 

 

Figura 5 – Fotos dos grupos de Poluição do Ar/Corrosão. A, B, C, D, E – IEPIC 

(Niterói); F – Escola Municipal Anísio Teixeira (Niterói); G – São Domingos 

(Niterói); H, I – Rio do Ouro; J - Itaipuaçu (Maricá); K – São Domingos (Niterói). 

 

Foram um total de 52 fotos digitais reveladas e levadas para a escola no dia da 

exposição na Semana Pedagógica. Os grupos de alunos separaram suas respectivas fotos, 

escrevendo no verso de cada uma a turma do grupo, o local onde foi tirada e o tema que 

tratava. Nesse momento, discutiu-se em conjunto o significado de algumas fotos.  

Os grupos de ambas as turmas encarregados do tema de poluição do ar, como lhes foi 

permitido, se ateve a fotografar exemplos de corrosão, já que tanto essa quanto a corrosão 

química foram ensinadas durante a aula teórica com brecha permitida na abordagem de 

poluição atmosférica. Além disso, os alunos disseram não ter encontrado nenhuma situação 

concreta de poluição do ar que pudesse ser fotografada, principalmente por não morarem em 

uma região muito industrial. De qualquer forma, a associação entre o conteúdo específico de 

Química (corrosão) e a poluição do ar ficou evidente.  

 As fotos foram em diferentes formatos e qualidades. Dado o público com que se 

trabalha e suas características socioeconômicas, não se pode exigir do aluno a melhor das 

fotografias, pois ele tira a foto com o instrumento que possui, seu celular ou câmera digital 

que não necessariamente possuem boa qualidade. E, sendo o trabalho em grupo, a justificativa 
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de que o aluno não o fará por não ter nenhum desses instrumentos não é aceita. Também não 

se pode julgar a fotografia como certa ou errada, pois, na medida em que não se distancie 

brutalmente do tema, é a visão subjetiva do aluno.  

 

4.3- Do Teatro  

 

A peça foi pensada com o objetivo de contribuir com uma moral social relevante que 

vai contra a poluição desenfreada causada pelo homem desde às Revoluções Industriais até os 

dias atuais, instigando uma preocupação com o futuro, e com o ensino de Química, pois o 

roteiro continha conceitos científicos como a formação de chuva ácida, o nome de funções 

inorgânicas e o fenômeno de corrosão química. Ao mesmo tempo, deveria ser um momento 

divertido, então os personagens foram presenteados com falas engraçadas e a peça se tornou 

uma tragicômica briga de família entre os irmãos Monumento e Chuva Ácida, filhos do Meio 

Ambiente, e entre ambos e o menino Revolução Industrial. As dificuldades em ensaiar com os 

alunos uma peça de longa duração seriam dobradas e, por isso, optou-se por um roteiro de 

esquete curto (APÊNDICE 1) e atribuído de rimas para um efeito enérgico, animado e que 

treinasse a habilidade de leitura dos participantes.  

Já evidenciado anteriormente a importância da interdisciplinaridade e suas variáveis na 

educação, além de estar presente na EA, para a metodologia desse mesmo trabalho o campo 

da Arte foi explorado. É mais comum a elaboração de projetos que comuniquem as disciplinas 

dentro das Ciências da Natureza ou das Ciências Humanas ou entre Artes e Linguagens, mas 

para o aluno que não gosta de uma das áreas, o projeto continuaria desinteressante de 

qualquer forma, pois permaneceria limitado. Pelo contrário, o aluno que detesta Química, mas 

ama artes, ou vice-versa, encontra certa paixão em realizar um projeto que une ambas. É 

trabalhoso para o professor de uma disciplina específica sair de sua área do conhecimento, 

mas é um método que consegue atrair a atenção do máximo possível de alunos em uma turma, 

pois consegue agradar a maioria e, para um bom educador, isso é gratificante. Por exemplo, 

muitos alunos que gostavam de teatro e já participavam de coletivos teatrais fora da escola, 

quiseram fazer parte da peça por isso e aprenderam mais de Química com ela. 

Ao contrário da produção e exposição de fotos, a participação dos alunos na esquete 

de teatro não era obrigatória. Primeiro as turmas deveriam se interessar pela atividade, pois 

não era desejável que os alunos fizessem qualquer atividade por obrigação ou em busca de 

pontos. A nota é um reforço positivo, mas o interesse deve preceder. Tendo alunos 

participantes por vontade própria, o trabalho aconteceu. Essa motivação era essencial para que 
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os encontros extraclasse ocorressem com o comprometimento de todos. Os ensaios do teatro 

não teriam efeito se os alunos não comparecessem nos dias marcados. Além disso, apesar de 

se acreditar que as improvisações teatrais contribuam para a aprendizagem de conceitos 

científicos, tem-se consciência que a aprendizagem é intrapessoal, pois depende da ação do 

sujeito sobre o objeto e deste sobre o sujeito (GASPARIN, 2007). Pelo fato de a 

aprendizagem se constituir em um processo intrapessoal, o educando só aprende se de fato 

quiser aprender, por sua vontade de interesse próprios que nenhum fator externo pode impor, 

apenas induzir.  

Também se deve levar em consideração a timidez de muitos alunos. Para evitar que a 

vergonha fosse pretexto para se ausentarem de algo que lhes desperta curiosidade, esses 

alunos tiveram a opção de se responsabilizarem pelos bastidores, como o cenário, figurino, 

maquiagem e até fotografia e filmagem dos ensaios e da apresentação da peça. A distribuição 

das tarefas foi decidida entre a própria turma, de acordo com a vontade de cada um, contanto 

que contasse com um número igual de alunos para cada tarefa.  

Logo, ao fim das aulas teóricas, apenas 8 alunos da turma 2001 e 18 alunos da turma 

2002 manifestaram interesse em participar da peça. O primeiro ensaio foi agendado para a 

semana seguinte, em horário votado pela maioria da turma. O ensaio da turma 2001 ocorreu 

na primeira hora e o da 2002 na hora seguinte, do mesmo dia. A maior dificuldade estava em 

conciliar horários para os ensaios nos quais os alunos não tivessem aula nem estágio. 

Coincidentemente, as duas turmas ensaiavam, em suas respectivas salas de aula, danças para o 

trabalho da disciplina de Educação Física para a Semana Pedagógica, assim antes do ensaio 

do teatro a sala estava cheia. Com essa sorte, mesmo os alunos que haviam decidido não 

participar nem na atuação nem em outras tarefas, permaneceram em sala para assistir e 

acabaram por mudar de ideia, pois se identificaram com a atividade ou perderam o medo. A 

partir disso, ambas as turmas participaram em sua totalidade da peça.  

Foi disponibilizada uma conta de facebook para que os alunos solicitassem amizade e 

a rede social serviu de plataforma para a publicação do roteiro do teatro para quem quisesse 

adiantar a leitura, para que os horários dos ensaios fossem relembrados, para que os alunos 

pudessem sanar dúvidas através de mensagens e para o compartilhamento de fotos e vídeos 

dos ensaios entre todos. Como o roteiro já estava há uma semana disponível na conta de 

facebook antes do primeiro ensaio, os alunos das turmas escolheram entre eles quem faria 

qual personagem, de acordo com suas preferências e o resto se dividiu nas outras tarefas.  

No primeiro ensaio, era evidente a necessidade da leitura do roteiro em conjunto para 

que todas as falas do roteiro ficassem claras e nenhum aluno as decorassem sem compreender 
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o conteúdo ali escrito e para que todos pudessem opinar sobre o texto, sugerindo quaisquer 

modificações, seja nas falas das personagens ou nas encenações.  

Infelizmente, de modo geral, o que se vem fazendo nas escolas é levar os 

alunos a apassivar-se ao texto. Os exercícios de interpretação da leitura 

tendem a ser quase sua cópia oral [...]. Nada ou quase nada se faz no sentido 

de despertar e manter acesa, viva, curiosa, a reflexão conscientemente 

crítica, indispensável à leitura criadora, quer dizer, a leitura capaz de 

desdobrar-se na reescrita do texto lido. Essa curiosidade necessária a ser 

estimulada pela professora ou professor no aluno leitor contribui 

decisivamente para a produção do conhecimento do conteúdo do texto que, 

por sua vez, se torna fundamental para a criação da sua significação. É bem 

verdade que, se o conteúdo da leitura tem que ver com um dado concreto da 

realidade social ou histórica ou da biologia, por exemplo, a interpretação da 

leitura não pode trair o dado concreto. Mas isto não significa dever o 

estudante leitor memorizar textualmente o lido e repetir o discurso do autor 

mecanicamente. Esta seria uma leitura bancária em que o leitor “comeria” o 

conteúdo do texto do autor com a ajuda do “professor nutricionista” 

(FREIRE, 1997, p.30-31). 

A primeira leitura do roteiro da peça, escrita por Natasha Obeid El Jamal, foi 

catastrófica nas duas turmas, principalmente na 2001, revelando a séria dificuldade dos alunos 

em ler e interpretar tanto o significado das palavras quanto as pontuações presentes no texto. 

Os acentos também não eram lidos e em palavras como “óxido” o fonema da letra “X” era 

desconhecido. Nesse momento é necessária que a humildade do professor-mediador esteja 

presente para ouvir os alunos, dando voz ao pensamento, dificuldades e desafios do estudante. 

O professor deve ajudar, evitando deixá-los constrangidos.  

O teatro permite que o roteiro seja lido como uma história, despertando o educando 

criativo existente em cada aluno, trazendo-o para a significação do conteúdo, contribuindo no 

ensino da interpretação de texto, ao mesmo tempo que ele aprende os dados concretos. O 

roteiro continha rimas, piadas, vocabulário simples, ao mesmo tempo que dados concretos da 

História e da Química. A leitura em grupo permitiu que os alunos ouvissem uns aos outros e 

ao professor e tentassem imitá-lo, pronunciando corretamente palavras que antes lhes 

pareciam impossíveis de ser ditas ou vírgulas que eram ignoradas. Para tudo isso, a leitura do 

roteiro da esquete de teatro foi realizada muitas vezes e até que todos os alunos conseguissem 

ler suas falas espontânea e corretamente e compreendessem tudo o que ali leram. Não se 

permitiu a leitura bancária desaprovada por Freire (1997). Nos ensaios posteriores, os alunos 

já dominavam melhor o roteiro e conseguiram, além de ler, encenar.  

Além da interpretação do texto, o uso do teatro no Ensino atuou na memorização de 

conceitos químicos. A interpretação do texto precede a “decoreba”, porém é uma 

consequência que tem o seu valor, visto que o roteiro traz conceitos e nomenclaturas como de 
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ácidos inorgânicos formados na chuva ácida, por exemplo. As leituras do roteiro repetidas 

vezes durante os ensaios, trouxeram como consequência a fixação desses conceitos.  

A Figura 6 mostra fotos dos ensaios realizados. 

 

Figura 6 - Ensaios. A, B – primeira leitura com as turmas 2001 e 2002; 

C, D – primeiro ensaio da turma 2001 e 2002; E, F – segundo ensaio da 

turma 2002. 

 

Foram agendados mais dois ensaios com as turmas antes da apresentação final, ou 

seja, em duas semanas foram realizados 4 ensaios em horários extraclasse. Durante o 

processo, os grupos da produção levaram as sugestões de figurino e maquiagem até que as 

duas turmas inteiras acordassem em uma decisão final: o personagem Mãe vestiria roupas 

antigas do século XVIII; o Revolução Industrial estaria com um terno de trabalho; a Chuva 

Ácida com uma roupa azul por baixo de uma capa de chuva; o Monumento com uma roupa 

cor de pele e machucados pelo corpo, que a turma 2001 representou com papel pardo e a 2002 

com papel higiênico umedecido colado no corpo e pintado de marrom; e o Meio Ambiente 

com roupas que representassem a natureza, de cor verde, com plantas presas ou tinta verde 

pelo corpo, e com barba de velho.  

Os alunos estavam livres para criar, produziram tudo por suas próprias mãos e também 

adaptaram a linguagem corporal dos personagens e algumas falas do roteiro, sem que ele 

perdesse sua essência, tanto para facilitar quanto para divertir.  
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A Figura 7 mostra a preparação do cenário e figurino.  

 

Figura 7 - Último ensaio. A – barba de algodão do personagem 

“Meio Ambiente” da turma 2002; B – parte do figurino do “Meio 

Ambiente” da turma 2001; C, D – maquiagem da corrosão química 

no personagem “Monumento” da turma 2002; E – última passagem 

de falas da turma 2002; F – maquiagem do “Meio Ambiente” da 

turma 2001; G – biscuit simulando comida para o cenário. 

 

4.4- A Socialização dos resultados na Semana Pedagógica 

 

O modo de expor as fotos foi decidido em conjunto com as turmas. Assim, com 

barbantes e pregadores de roupa, as fotos foram penduradas verticalmente no corredor do 

andar onde estão as salas de aula de cada turma (Figura 8). No primeiro fio do barbante foram 

expostas todas as fotos do tema de poluição do solo, nos dois fios do meio as de corrosão e no 

terceiro e último fio, à direita, as fotos referentes à poluição da água. A exposição foi montada 

e discutida na SP do colégio e cada grupo ficou responsável por comentar suas fotos, onde 

essas foram tiradas, o que significaram para eles e qual o problema ambiental retratado.  
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Figura 8 - Exposição de fotos das turmas 2001 e 2002 

 

A maioria das fotos tiradas pelos alunos foi perto de onde moram, em bairros pobres, 

ou no próprio ambiente escolar e revelaram uma enorme falta de conscientização ambiental 

dos indivíduos e falta de saneamento básico. Os objetivos da exposição foram alcançados pelo 

fato de que as fotos retratavam realidades tristes de acúmulo severo de lixo e cursos d’água 

poluídos e deram significado àquilo que o aluno vê em sala de aula, pois ele pôde fazer uma 

aproximação do conteúdo com o mundo em que vive. Em conversa com as turmas, no dia da 

exposição de fotos, muitos afirmaram que a realidade é chocante e parece que não fazemos 

nada para mudar e que, passam por espaços muito poluídos todo dia, mas já estão 

acostumados e, por isso, não reparam. As fotos foram um pretexto para que retomassem a 

atenção para esses espaços e questões, podendo deste modo refletir e questionar suas 

realidades e atitudes. 

Sobre a peça, estava programado que a apresentação ocorreria no anfiteatro da escola, 

porém neste dia estava acontecendo uma palestra cujo término atrasou e, por isso, o único 

lugar disponível na Semana Pedagógica era o pátio da escola. Os alunos ficaram inseguros e 

envergonhados, principalmente os atores da turma 2001 que eram mais tímidos, de 

apresentarem no pátio, pois ali chamariam mais atenção de outras turmas e, 

consequentemente, teriam maior plateia. De fato, muitos alunos do Ensino Fundamental e 
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Médio, professores, funcionários, estagiários e bolsistas do PIBID que por ali estavam, ali 

ficaram.  

Infelizmente, à exceção de uma menina da turma 2002 que fazia parte de um coletivo 

de Teatro e dominava a arte, todos os demais personagens não conseguiram falar alto 

suficiente para superar o barulho do pátio e serem ouvidos com clareza no dia da 

apresentação. Algumas falas também foram esquecidas naquele momento, por conta do 

nervosismo, mas o roteiro impresso estava disponível próximo aos atores para consulta. 

Quando algo dava errado, ou uma fala era esquecida, o resto da turma encarregada dos 

bastidores, da plateia gritava para ajudar os amigos. Esses mesmos alunos que estavam na 

plateia dando todo o apoio moral, tiveram papel crucial em um dos momentos da 

apresentação, como havia sido combinado nos ensaios das turmas: leriam alto e juntos a 

seguinte fala do roteiro “Indústrias, máquinas, poluição do ar, gases tóxicos, chuva ácida, 

aquecimento global, lixo doméstico, chorume, substâncias químicas, bioacumulação, mais 

indústrias, mais petróleo, mais lixo, lixo eletrônico, metais pesados, mercúrio, cádmio, 

chumbo, arsênio, poluição da água, mais indústrias, vazamento de óleo, lixo flutuante, morte, 

fauna morta, flora morta, morte”. Esse trecho era o único que não decorariam e, para isso, 

prepararam cópias dele em tiras de papel para todos os personagens e alunos colaboradores na 

plateia. Ele tinha a intenção de transmitir uma situação desconfortável perante à relação 

homem-meio ambiente e, com tantas vozes gritantes ao mesmo tempo, representavam o 

conflito dessa relação, a cidade, a confusão.  

A Figura 9 mostra o dia da apresentação na Semana Pedagógica do IEPIC.  

 

Figura 9 – Apresentação da peça. A, E – turma 2002; B, C, D – turma 2001 
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A esquete de teatro não foi apresentada perfeitamente, com as falas dos personagens 

integralmente decoradas e figurino muito elaborado. E nem era necessário. Assim como 

também não eram necessárias fotografias profissionais. A expectativa, que foi correspondida, 

era a de que a turma se unisse para dar seu máximo, saísse do espaço da sala de aula, que os 

ensaios ocorressem com todos juntos, ajudando e incrementando com opiniões, que os alunos 

estivessem livres para aprender sem medo de errar, que as fotos representassem o cotidiano 

dos alunos de fato e fizessem com que eles questionassem suas realidades. A apreensão do 

conteúdo foi consequência dos repetidos ensaios e leituras do texto e do reconhecimento 

crítico das chocantes situações fotografadas por eles.  

 

4.5- Da avaliação 

 

Como avaliação qualitativa de todo o projeto, foi feita uma entrevista filmada com os 

alunos, logo depois das apresentações, quando todos voltaram para a sala de aula, desarmando 

seus figurinos e maquiagens. Assim, as opiniões de alguns alunos ficaram documentadas em 

forma de vídeo.  

Segue parte desta entrevista gravada em vídeo e transcrita:  

 

Natasha Obeid El Jamal: O que você acha de aprender as coisas através do teatro? 

Aluna 1 (turma 2002): É muito bom, é maravilhoso, mas é cansativo, porque a gente teve que ficar todos 

os dias ensaiando e decorando, e decorar é muito difícil. E a gente tem muita ansiedade, então é bem 

colplicado. Mas o fato da gente estar aqui, conseguir fazer tudo, falar na hora e fazer isso (figurino e 

maquiagem) é muito muito bom. E nós já fizemos isso outras vezes e o resultado é muito bom, então é 

fundamental.  

Aluna 2 (turma 2001): Foi bom, porque nunca mais vou esquecer né.  

 
Natasha Obeid El Jamal: Você vai esquecer o que é chuva ácida? E o que você achou do teatro? 

Aluna 3 (turma 2002): Não vou esquecer. Eu achei que foi muito legal, porque eu aprendi a falar aquelas 

palavras que eu achei que nunca iria aprender. 

 Natasha Obeid El Jamal: Que palavras? 

Aluna 3 (turma 2002): Nitrato, sulfato, sulfúrico, é... isso aí.  
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Natasha Obeid El Jamal: O figurino e a maquiagem deram muito trabalho?  

Aluna 4 (turma 2002): Não deu muito trabalho porque muitas das pessoas colaboraram. A gente nem 

entendeu, a turma inteira se uniu para poder montar e todo mundo trabalhou junto, cada um trouxe um 

pouquinho aqui e um pouquinho ali, então não foi nada difícil.  

 
Natasha Obeid El Jamal: Produção, o cenário deu trabalho? Assistindo a peça e os ensaios vocês 

entenderam mais sobre corrosão química ou não fez diferença? 

Aluna 5 (turma 2002): O que a gente fez foi arrumar a mesa, arrumar a comida pronta feita por outra 

aluna que fez com biscuit. Acho que o mais difícil foi ajudar eles a segurarem a ansiedade. E a gente 

entendeu sim, temos até gravado na cabeça.   

Aluna 6 (turma 2002): O que a gente também foi botar o cenário na hora da apresentação e ajudar eles a 

decorarem as falas. Entendemos sim, porque a gente ajudou eles a decorar as falas, gravando elas 

também para ajudar caso eles errassem na hora, então foi mais fácil.  

 
Natasha Obeid El Jamal: Seria legal fazer jogo teatral de outras disciplinas?  

Aluna 7 (turma 2002): Vai ser muito trabalhoso, cansativo e muitas crises de ansiedade ainda 

aconteceriam. Mas acho que seria bem legal. No momento em que a gente acaba a peça, no primeiro 

segundo depois que terminamos a última fala, que você vê que aquilo acabou é muito bom, muito 

emocionante. E saber que a maior parte da turma ajudou bastante, fez tudo acontecer, é muito legal.  

 

Natasha Obeid El Jamal: Você acha que vai esquecer o que é corrosão? 

Aluno 10 (turma 2001): Não. Gravei, gravei.  

 

Natasha Obeid El Jamal: Você aprendeu mais sobre corrosão química com a exposição de fotos e 

participando do teatro? 

Aluna 7 (turma 2002): Sim, depois de ter que tirar aquelas fotos e gravar todo esse texto, falando sobre 

Revolução Industrial, sobre corrosão química, chuva ácida, com certeza eu aprenderia muito mais do 

que eu aprenderia em uma aula no quadro.  

Aluna 8 (turma 2001): Eu aprendi. Aprendi até o que é corrosão, que a gente estava em dúvida. Foi legal 

a peça, bem bacana, bem interessante mesmo. Foi legal participar no figurino e pintar o rosto do Meio 

Ambiente.  

Aluno 9 (turma 2001): Sim, aprendi algumas coisas.  
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A prova bimestral foi elaborada e aplicada pela professora de Química do IEPIC e 

continha questões sobre aquilo que foi trabalhado com as turmas. As turmas obtiveram bons 

resultados e isso salvou grande parte da reprovação na disciplina, principalmente aqueles que 

participaram intensamente da peça de teatro. Muitos alunos estavam prestes a reprovar de ano, 

não por desdém à disciplina, mas pelo medo que possuíam dela. O medo da Química é 

tamanho que gera dificuldades paralisantes nesses alunos, mas esse trabalho ensinou 

conceitos científicos de forma que eles estivessem livres e sem medo e, consequentemente, 

aprenderam o que era preciso. As questões da prova que cobravam os conceitos de chuva 

ácida, corrosão e óxidos poluentes foram respondidas corretamente pela maioria de ambas as 

turmas envolvidas. Nas aulas seguintes à Semana Pedagógica do IEPIC, os alunos 

agradeceram pessoalmente ou por mensagens, através do WhatsApp (Figura 10), todo o 

trabalho desenvolvido com eles e pediram para estudar Química sempre da forma como havia 

sido neste trabalho apresentado na SP.  

Dentre todos os resultados esperados, nenhum é mais emocionante que receber 

mensagens de agradecimento dos alunos. Numa sociedade como a nossa, na qual somos tão 

individualistas, resultados como esse mostram o quanto é importante a dedicação ao outro e, 

principalmente, à Educação. A única coisa que pode salvar o mundo, o reconhecimento dos 

valores morais e a construção de uma cidadania justa é a Educação. E a única solução para a 

Educação é a afetividade. O aluno para se interessar pelo que lhe deve ser ensinado precisa, 

em primeiro lugar, ter um sentimento de afeto pela sua escola, sua sala de aula, seus amigos, 

seu professor e os demais que participam de suas relações pedagógicas cotidianas.  

Natasha Obeid El Jamal: O que você achou de fazer um jogral de química? Você imaginou que em 

química poderia trabalhar com teatro?  

Aluno 10 (turma 2001): Foi muito bom, experiência nova, eu nunca tinha feito um jogral, foi legal. Não, 

nunca parei para pensar nisso, só aqui no IEPIC mesmo.  

Aluna 11 (turma 2001): Nunca imaginei que poderia fazer teatro na disciplina de química. Achei 

interessante para o aprendizado, porque química é uma matéria difícil, pelo menos para mim. Faria de 

novo, eu achei legal.  

 

Natasha Obeid El Jamal: Vocês se encontraram para tirar as fotos?  

Aluna 8 (turma 2001): Algumas fotos sim, outras cada um tirou onde mora.  

 

Natasha Obeid El Jamal: Sobre o trabalho com as fotografias, o que você achou?  

Aluna 11 (turma 2001): Meu grupo foi poluição da água e eu achei interessante tirar foto da poluição e 

ver como está hoje o meio ambiente. Tirei as fotos na Baía de Guanabara, eu moro ali perto.  
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Essas mensagens são o maior símbolo da consolidação de uma relação de afeto e do 

reconhecimento do trabalho de um bom educador que, a partir disso, pode trabalhar 

efetivamente com suas turmas e foram o suficiente para o avivo da certeza em escolher a 

licenciatura.  

 

 

Figura 10 – Mensagens por WhatsApp. A – alunos no grupo “Professores da 2002” felizes com o resultado da 

prova de Química e mencionando as falas da peça; B – aluna da turma 2002 mostrando a conversa do grupo 

“Professores da 2002”; C – aluna da turma 2002 agradecendo; D, E, F – aluna da turma 2002 agradecendo e 

mostrando a imagem do que outra aluna publicou no Instagram (“muito obrigado pela oportunidade maravilhosa 

Natasha”). 
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Escola Fordista já vem se desconstruindo em partes, porém ainda não se esgotou 

completamente. Muitos professores tentam construir seus trabalhos na direção da 

interdisciplinaridade, mas esbarram na estrutura fordista da Escola, no currículo aprisionador 

e em um sistema avaliativo restritivo. Ou seja, já conhecemos a resposta para um ensino 

motivador e eficaz, no qual “o professor precisa transformar a matéria que ministra em algo 

participativo, gostoso, empolgante, e seduzir os alunos” (CHALITA, 2001, p. 139), mas a 

dificuldade é colocá-lo em prática. Desenvolver atividades fora da rotina tradicional da sala 

de aula, fazendo uso de temas geradores (FREIRE, 1987), de Abordagens Temáticas 

(LOUREIRO; TORRES, 2014) e da inter e transdisciplinaridade (SANTOS, 2007), exige uma 

permissividade da direção escolar que, salvo as exceções, obedecem ao modelo limitado de 

Escola. Uma forma de vencer essa dificuldade em colégios que não trabalham com a 

interdisciplinaridade em condições normais é o professor expor seu planejamento em reuniões 

da equipe docente para que os demais possam participar ou até usufruir dos mesmos temas 

geradores.  

Apesar da dificuldade encontrada nesse sentido, o resultado do projeto como um todo 

foi lindo e não poderia ser descrito com outra palavra. Os alunos se mostraram educandos 

ativos, produtivos e criativos em cada etapa. Mostraram que já tinham consciência ambiental, 

mas que faltava despertá-la, pois estava adormecida, assim como o homem que se acomoda e 

lida com todas as questões ambientais como obra do acaso. Se revoltaram com tudo o que 

vem sendo feito à natureza para atender somente os interesses das classes dominante e como a 

indústria de cultura é responsável por incentivar a produção e o consumo de bens, gerando 

mais lixo, mais crises ambientais. Adotaram um olhar crítico sob as formas de dominação de 

poder, e da desigualdade onde existe “quem nasceu para mandar e quem nasceu para 

obedecer”. Citaram exemplos dos problemas que veem por onde andam e quando se falava 

sobre smog fotoquímico não era preciso pensar em Pequim, mas no caminho das barcas ao 

final de um dia quente na Baía de Guanabara. Afinal “a educação está imersa na cultura, em 

estilos de vida, e não se acha apenas vinculada às Ciências” (GATTI, 2013, p.20).  

Quando se deseja aplicar a contextualização, é normal reproduzir o seguinte senso: 

devemos aproximar o aluno do cotidiano dele. Em Química, diversas oficinas experimentais 

são realizadas no laboratório de Ciências com produtos comuns à cozinha e alimentação, 

superestimando que aquilo represente o “cotidiano” do aluno. Porém, sabe-se bem que para 

um jovem contemporâneo do Ensino Médio de uma escola pública brasileira, o cotidiano não 
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é a cozinha de sua casa. Com a exposição de fotos, puderam representar o seu real cotidiano: 

as ruas por onde andam, os bairros que moram, a escola que estudam, a praia que frequentam. 

Para a exposição de fotos, usaram instrumentos que representam o seu real cotidiano: 

celulares com câmera digital, internet e suas redes sociais. Através das fotografias atentaram-

se ao fato de estarem inseridos em um problema de escala global, a poluição ambiental.  

Não só as discussões em sala de aula a partir das abordagens temáticas e a saída à 

campo para a exposição de fotos sobre poluição ambiental, mas também a elaboração de um 

teatro sobre a chuva ácida, que é consequência do homem moderno, científico, tecnológico e 

racional, e seus efeitos como a corrosão química, alcançam a Educação Ambiental Crítica. E, 

se tratando a corrosão de um conceito científico, recorremos às âncoras da prática educativa 

definidas por Gatti (2013), como a sensibilidade cognitiva, ao perceber a dificuldade do aluno 

perante uma aula tradicional. Explicar corrosão em uma aula tradicional não proporcionaria 

tamanha assimilação de tal conhecimento como o uso do teatro proporcionou.  

O jogo teatral também desempenhou um papel poderoso no processo de ensino e 

aprendizagem. Por meio dessa peça, os alunos exercitaram a criatividade, as expressões oral e 

corporal, a interpretação de texto, a memória e o trabalho em grupo, colaborativo; expandiram 

seus vocabulários, compreenderam e fixaram conceitos químicos. E aquela revolta despertada 

com tudo o que vem sendo feito à natureza, eles conseguiram expressar em suas falas do 

roteiro. Apesar da ansiedade comum em qualquer apresentação em público, no teatro o aluno 

não tem medo de se expor, o que contribui para criar um ambiente adequado de aprendizagem 

na escola. O aluno sente-se livre (SPOLIN, 1998). Enfim, o teatro para o Ensino de Química 

quase não falha, principalmente na presença de roteiros, servindo para que o aluno aprenda e 

desenvolva capacidades sem medo de errar. 

Todo aluno traz uma carga de experiências ruins da própria família: são 

bloqueios, medos, ansiedades e outros traumas que atrapalham o processo de 

aprendizagem porque geram insegurança. É preciso se dispor a conhecer 

cada um deles para auxiliá-los. [...] É preciso lembrar que, ao escolher a 

profissão de educador, como a de médico ou sacerdote, o professor está 

comprometido com a sensibilidade humana (CHALITA, 2001, p. 138-139). 

É assistindo ao aluno livre e sem medo de aprender que se reconhece a beleza do 

trabalho. A verdadeira aula não é aquela em que o aluno obedece ao que lhes é discursado, 

pois essa não passa de vaidade. A verdadeira aula é aquela em que o professor se assume 

mediador e tem a humildade para dar voz ao pensamento, dificuldades e desafios do estudante 

e, a partir disso, nortear seu trabalho em sala. Muitas vezes, para o discente, só é possível 

aprender o que lhe é exposto quando se sente na liberdade de questionar, modificar, criar e no 

direito de ser ouvido, sem medo. Medo esse que os paralisa muitas vezes diante do difícil, 
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comprometendo a busca pelo conhecimento (FREIRE, 1997). Ouvir os alunos possibilita ao 

professor tornar-se um companheiro, gera confiança e possibilita que a relação entre educador 

e educando caminhe no sentido da superação da contradição de concepções que existem entre 

eles (GASPARIN, 2007). 

Quer seja a contextualização a partir da atitude interdisciplinar (FAZENDA, 2008) ou 

a liberdade sentida pelo aluno, a consequência é uma identificação. Identificação do aluno 

com o professor que lhe dá voz e segurança. Identificação do aluno com o modelo e o 

conteúdo da aula, com a sua escola e com sua turma. Então, além de uma visão crítica sobre o 

homem como agente poluidor, da Química inserida nesse processo e das habilidades 

despertadas pelo teatro, as relações pedagógicas aluno-professor e aluno-aluno aproximadas 

foi o que mais se estabeleceu ao final do projeto. 

Tanto para a exposição de suas fotos quanto para o teatro, os alunos utilizam o espaço 

da escola que é seu por direito, explorando-o mais. A turma sai da sala de aula para trabalhar. 

Não é necessário obedecer aos limites e as regras definidas pela restrição do espaço sala de 

aula. O aluno explora o pátio, o anfiteatro, o corredor, se une a um grupo para fotografar fora 

da sala de aula e encontra-se com o professor durante os ensaios da peça de teatro em horários 

extracurriculares. É assim que ele coloca em prática a sua afetividade, tanto com os demais 

alunos quanto com o professor, o que é essencial durante o processo de ensino-aprendizagem 

na escola (CHALITA, 2001).  

A satisfação de receber um bom resultado e alcançar os objetivos iniciais, ou ainda 

superá-los, é o sentimento mais motivador, não só para os discentes, mas também para que o 

professor dê continuidade a projetos como esse e se orgulhe de sua profissão. Assim como 

todos os homens, o professor é ser egoísta, individualista e morre cada dia por isso, mas 

quando reconhece o valor do seu trabalho e de bons resultados, admite a Escola como o único 

lugar que lhe dá vidas para não morrer mais uma vez por egoísmo.  
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APÊNDICE 1  

Roteiro da esquete de teatro 

Autora Natasha Obeid El Jamal  

 

Briga de Família 

Sinopse: Nesse jogral, uma família do século XXI afetada pelos impactos 

ambientais viaja para o passado, para impedir que a Revolução Industrial 

prossiga. 

 
Uma mãe que veste trajes do século XVIII entra em cena, virada para a plateia, procurando 

pelo filho. 

Mãe: Revolução Industrial meu filho cadê você? Revoluçãaaao?! Cadê esse menino gente, a 

janta já está na mesa! Gente, vocês viram meu menino, o Revolução Industrial por aí? 

O Revolução chega em casa.  

Revolução: OI MÃAAE, o que é em? Estou trabalhando! 

A senhora tem que entender que preciso me tornar bem-sucedido  

Não posso mais ser esse garoto fedido  

Agora temos máquinas, novos produtos químicos, carvão e muita produção de ferro  

Meu coração está em berro!  

 

Mãe: Legal meu filho, parabéns! Mas eu só quero que meu menino fedido se alimente.  

Enquanto a Mãe põe a mesa para o filho, um senhor de idade começa a gritar de longe, da 

rua.  

Meio Ambiente: Eu vou te pegar seu moleque safado! 

Mãe: Meu filho, quem é esse?  

Revolução: Mãe, deixa que eu resolvo tudo. Esse daí é um velho chato com os filhos, 

dizendo que apareceram do futuro para me impedir de seguir em frente com a transição para 

manufatura. 

O Meio Ambiente aparece em cena com seus filhos crianças, o Monumento e a Chuva Ácida. 

Meio ambiente: Com licença senhora, me permita dizer:  

Vim do futuro, estou há 300 anos à frente de vocês e sei que essa ideia do Revolução 

Industrial de o mundo dominar, hoje parece bom 

Mas se não for devagar  

Eu Meio Ambiente irei acabar  

Meus filhos, a chuva ácida e o monumento, vivem em pé de guerra  

Já estou prestes a morrer e ainda não pude ter o prazer de vê-los se amar  

É por isso que não o quero deixar 
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A filha chuva ácida fala aos berros olhando para o irmão. 

 

Chuva ácida: Eu nunca vou amar esse garoto mesmo! Ele vive reclamando de mim, que 

saco!  

 

Monumento: Mas é claro, garota! Você só sabe me destruir!  

 

Chuva ácida: Eu vou explicar o que vai acontecer se ninguém te impedir, Revolução. É 

simples: polui aqui, chove ali. Você com essa ideia maluca só vai aumentar o número de 

indústrias e poluição. 

 

Em pé de guerra, a família discute.  

 

Monumento: E nessa queima, se alimenta o monstro: a minha irmã!  

 

Chuva ácida: Monstro é a sua mãe!  

 

Meio Ambiente: Não falem assim da mãe de vocês!  

 

Monumento: Aí enquanto você (apontando para o Revolução) enche seu cofre 

A queima de combustíveis libera um bando de óxido de enxofre! 

Ah e tem mais, seu grande gênio 

Tem mais os óxidos de nitrogênio! 

 

Chuva ácida: Esses óxidos me caem como uma luva  

Pois quando reagem com a chuva  

Formam ácidos nítrico e nitroso, sulfúrico e sulfuroso 

E eu acho muito gostoso! 

 

Monumento: Com esses ácidos, minha irmã chuva ácida é então criada 

E de gostoso eu não acho nada 

Porque em mim uma corrosão química faz essa desgraçada 

 

Mãe: Ora essas! Que coisa chata! Dá para vocês falaram uma fala sem ser rimada?! Eu não 

estou entendendo é nada!  

 

Chuva e o Monumento falam para a Mãe do Revolução. 

 

Monumento: A senhora já vai entender melhor. A maioria dos monumentos históricos como 

eu, de mármore são formados. E o mármore nada mais é que carbonato de cálcio ou sódio. 

 

Chuva Ácida: E porque é que a gente não se dá, eu já vou lhe mostrar 

Quando eu caio sobre meu querido irmãozinho (tom de ironia), sais de nitrato e sulfato estou 

a formar   

Esses sais são frágeis e solúveis em água 

Por isso que eu acho que esse frangote deveria malhar! 
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Monumento: Normaaaal, mamãe passou açúcar em miiimmm! Brincadeirinha. Bom, a 

verdade é que a minha irmã então me corrói todinho e dissolve eu e meus amigos 

monumentos com a formação desses sais.  

 

Chuva Ácida: Pois é, e aí ele fica feio desse jeito.  

 

Monumento: Olha só, sua peste, eu vou te matar quando chegar em casa!  

 

O Meio Ambiente se direciona à Mãe. 

 

Meio Ambiente: CHEGA crianças! 

Eu também não aguento mais sofrer  

Conseguimos viajar até o passado, pois não tínhamos mais nada a perder  

Precisamos que a senhora convença seu filho de a Industrialização não proceder  

Pois no futuro ela irá me doer  

 

O velho Meio Ambiente faz como quem chora, demonstra dor no peito e, durante a fala 

seguinte, está na iminência de um infarto.   

Nesse momento, todos os personagens fazem um círculo ao redor do Revolução Industrial 

que se ajoelha no meio e falam ao mesmo tempo (outros alunos de fora também podem falar 

para dar mais ideia de confusão): 

 

Todos: Indústrias, máquinas, poluição do ar, gases tóxicos, chuva ácida, aquecimento global, 

lixo doméstico, chorume, substâncias químicas, bioacumulação, mais indústrias, mais 

petróleo, mais lixo, lixo eletrônico, metais pesados, mercúrio, cádmio, chumbo, arsênio, 

poluição da água, mais indústrias, vazamento de óleo, lixo flutuante, morte, fauna morta, flora 

morta, morte.  

 

Meio Ambiente infarta e cai no chão. Os filhos vão acudir.  

 

Chuva Ácida: Paaaai! Não, pelo amor de Deus, nãaao!  

 

Monumento: Você matou meu pai! (desesperado, aponta para o Revolução)  

 

Revolução: Eu lamento meus amigos  

E tenho peito para assumir  

Mas eu não poderia deixar de existir 

Por tantas evoluções que na sociedade promovi 

Agora não posso fazer mais nada aqui  

Pois está tarde demais para me impedir 

E a causa do Meio Ambiente é o futuro que precisa aderir! 

 

 

 

 


