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RESUMO 

 

Neste trabalho tivemos por objetivo propor a inserção de temas ambientais na 

Educação de Jovens e Adultos que contribua para a aproximação do ensino de 

química da realidade socioambiental dos alunos. Para tal, analisamos nos 

principais documentos oficiais voltados para essa modalidade de ensino; 

Reorientação Curricular (2006), Currículo Mínimo (2013) e o Material do 

Professor da Nova EJA/NEJA (2013); o programa de química e sua interface 

com a perspectiva ambiental. Por meio da Análise Textual Discursiva (ATD) 

realizamos o tratamento de dados com categorias estabelecidas a priori que 

foram a contextualização e conceitos químicos, tendo como pano de fundo a 

temática ambiental. Os resultados apontam, que quando a temática ambiental 

surge nos documentos é predominada pela perspectiva conservadora da 

educação ambiental, não conseguindo problematizar os conhecimentos 

químicos por meio da realidade local e global. Como produto final são 

apresentadas propostas para a inserção de temas ambientais que possam ser 

utilizados como temas geradores de problematização na EJA que possibilitem 

uma maior compreensão dos conceitos químicos e das questões ambientais 

propostas. 

 

 

Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adultos; Educação Ambiental Crítica; 

Ensino de Química  
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ABSTRACT 

 

In this work we had the objective of proposing the insertion of environmental 

themes in the Education of Young and Adults that contributes to the 

approximation of the teaching of chemistry of the socio-environmental reality of 

the students. For this, we analyze in the main official documents directed to this 

modality of education; Curricular Reorientation (2006), Minimum Curriculum 

(2013) and New Teacher's EJA / NEJA Teacher Material (2013); the chemistry 

program and his interface with the environmental perspective. Through the 

Discursive Textual Analysis (ATD) we performed the data treatment with 

categories established a priori that were the contextualization and chemical 

concepts, having as background the environmental theme. The results show 

that when the environmental theme emerges in the documents, it is dominated 

by the conservative perspective of environmental education, not being able to 

problematize the chemical knowledge through local and global reality. As a final 

product, proposals are presented for the insertion of environmental themes that 

can be used as themes that generate problems in the EJA that allow a better 

understanding of the chemical concepts and the proposed environmental 

issues. 

 

 

Keywords: Youngs and Adult Education; Critical Environmental Education; 

Chemistry teaching



 

 

xi 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

APRESENTAÇÃO.......................................................................................................................................................1 

CAPÍTULO 1: UM POUCO DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS ................................................................................................................ 4 

CAPÍTULO 2: O CONTEXTO E OS OBJETIVOS DA PESQUISA ........................ 14  

CAPÍTULO 3: ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL .................... 21 

CAPÍTULO 4: METODOLOGIA ............................................................................. 29 

CAPÍTULO 5: RESULTADO E DISCUSSÃO ......................................................... 33 

5.1 - Reorientação Curricular ................................................................................. 33 

5.2 - Currículo Mínimo EJA .................................................................................... 41 

5.3 - Material do Professor Neja ............................................................................ 53 

5.4 - Síntese das Análises ..................................................................................... 64 

5.5 - Produto Final ................................................................................................. 70 

CAPÍTULO 6: CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................ 72 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 75 

APÊNDICE ............................................................................................................ 83 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

xiii 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Habilidades e Competências presentes no primeiro bimestre da Fase I......44 

Figura 2: Habilidades e Competências presentes no segundo bimestre da Fase I.....46 

Figura 3: Habilidades e Competências presentes no primeiro bimestre da Fase II...47 

Figura 4: Habilidades e Competências presentes no primeiro bimestre da Fase III..49 

Figura 5: Sumário do Material do Professor elaborado para o Módulo II da EJA.......53 

Figura 6: Apresentação dos objetivos e as seções da Unidade 11.........................................54 

Figura 7: Tipos de atividades sugeridas para o professor..................................................................................55 

 
 

 

 
 

 
 
 

 



  

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Conceitos químicos necessários para o desenvolvimento dos Temas 

Estruturadores I, II, III e IV.....................................................................................................................................................................................................................................................35 

Tabela 2: Fases da EJA distribuídas pelos respectivos eixos temáticos..........................................43 

Tabela 3: Conceitos químicos identificados no Currículo Mínimo do Ensino Médio 

Regular e da EJA...............................................................................................................................................................................51 

Tabela 4: Principais conteúdos de química identificados na Nova  EJA...........................................56 

Tabela 5: Síntese dos principais conteúdos identificados no  

Currículo Mínimo EJA..............................................................................................................................................67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ATD Análise Textual Discursiva 

CECIERJ Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do 

Estado do Rio de Janeiro 

CEEA Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos 

CEPLAR Campanha de Educação Popular 

CNBB Conferência Nacional de Bispos do Brasil 

CNEA Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo 

CNER Campanha Nacional de Educação Rural 

CPC Centro Popular de Cultura 

CTSA Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente 

EA Educação Ambiental 

EAC Educação Ambiental Crítica 

EC Ensino de Ciências 

EDUCAR Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos 

EJA Educação de Jovens e Adultos 

FNEP Fundo Nacional de Ensino Primário 

INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira 

LDB Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

MCP Movimento de Cultura Popular do Recife 

MEB Movimento de Educação de Base 

MOBRAL Movimento Brasileiro de Alfabetização 

MOVA Movimento de Alfabetização 

NEJA Nova Educação de Jovens e Adultos 

ONU Organização das Nações Unidas 

PAF Programa de Alfabetização Funcional 

PAS Programa Alfabetização Solidária 

PBA. Programa Brasil Alfabetizado 

PCN. Parâmetros Curriculares Nacionais 

PCNEM Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

PEI Programa de Educação Integrada 



  

 

 

 

PIBID Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

PNAC Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania 

PROEJA Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos 

PRONERA Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

SEA Serviço de Educação de Adultos 

SEEDUC Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro 

UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura 

 

 



1 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 A escolha do Ensino de Química na Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

objeto de estudo dessa dissertação, foi feita em função do autor ter atuado como 

professor dessa modalidade de ensino e vivenciado muitas das inquietações que 

perpassam tanto a prática docente como as expectativas dos alunos. Tais 

inquietações transcorrem desde as constantes mudanças nas propostas estaduais; 

a baixa problematização dos conteúdos de química, prevalecendo práticas que tem 

por base apenas o conteúdo científico; o baixo aproveitamento dos alunos e a 

possibilidade de inserir propostas que possam aproximar os conceitos científicos 

construídos da realidade vivida dos sujeitos escolares. 

 Procuramos então nos aprofundar sobre questões afetas a esta modalidade 

de ensino. Dessa forma, essa dissertação está estruturada da seguinte forma. No 

Capítulo I buscamos apresentar um pouco da história da EJA, elencando os 

principais agentes que participaram da evolução dessa educação até as principais 

iniciativas políticas e programas criados. Aqui também citamos a importância dos 

estudos e pensamentos de Paulo Freire durante os anos 60 e como sua metodologia 

inovadora contribuiu para que utilizássemos uma educação problematizadora e não 

bancária. Apresentamos também como a EJA se tornou uma modalidade de ensino 

em 1996, por meio da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), por mais que ainda 

tivéssemos jovens e adultos excluídos da escolarização básica.  Por isso a 

importância de priorizarmos a formação de alunos críticos para que os mesmos 

exerçam seu papel de cidadão.  

 Para o Capítulo II destacamos o contexto e os objetivos da pesquisa. São 

apresentados a trajetória do autor dessa dissertação por meio dos programas no 

qual integrou, assim como seu contato com alunos dessa modalidade de ensino, 

podendo perceber as inseguranças e medos desses alunos. Além disso, 

destacamos como a EJA no Estado do Rio de Janeiro foi sendo apresentada e ao 

mesmo tempo sofrendo diversas alterações até o que temos nos dias de hoje que é 

a nova política de educação conhecida como Ensino Médio Programa Nova Eja, que 

conta com a parceria do próprio Estado e da Fundação Centro de Ciências e 

Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro - CECIERJ.  
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Finalizamos o capítulo com os objetivos gerais e específicos e pensando em como 

podemos aproximar o ensino de química do cotidiano dos alunos por meio da 

interface com o ambiente.  

 O Capítulo III trouxe o Ensino de Ciências (EC) e a Educação Ambiental (EA). 

Chamamos atenção para o reconhecimento do ensino de ciências com o 

desenvolvimento da ciência e tecnologia até a incorporação do contexto 

sociocultural, político e/ou econômico. Mostramos, por meio da discussão, como a 

ciência buscava preconizar a quantidade de conteúdos e a comprovação da teoria 

pelas práticas de laboratório, no passado, até um ensino que fomentasse nas 

pessoas a criticidade para que as mesmas pudessem realizar a leitura de mundo. 

Para sustentar nossas discussões nos baseamos em autores como Krasilchik (1988 

e 2000); Maldaner e Zanon (2001); Cachapuz, Carvalho e Gil-Pérez (2005) e Paulo 

Freire (1987). E para a inserção da Educação Ambiental fomos atrás de autores 

como Guimarães e Fonseca (2012); Layrargues (2000); Loureiro (2003); Tozoni-Reis 

(2006), dentre outros, pois o estudo dos mesmos, em sua vertente mais critica, nos 

possibilita caminhar paralelamente com o Ensino de Ciências, já que almejamos um 

aluno que tenha uma formação crítica e também transformadora e que saiba 

compreender que precisa estar ativo na sociedade na qual vive.  

 No Capítulo 4 apresentamos a Metodologia da pesquisa, o levantamento de 

dados e a análise dos dados pela Análise Textual Discursiva (ATD) realizada com o 

auxílio de trabalhos de Moraes (2003); Moraes e Galiazzi (2006). E por fim 

mostramos as etapas desse estudo aplicadas nos principais documentos que 

foram/são utilizados para a EJA no Estado do Rio de Janeiro, tendo como pano de 

fundo a temática ambiental e a contextualização e conceitos químicos como 

categorias de análise.   

 No Capítulo 5 são apresentados os resultados após o tratamento de dados 

por meio da ATD dos principais documentos: Reorientação Curricular, Currículo 

Mínimo EJA e Nova Educação de Jovens e Adultos (NEJA). As discussões foram 

realizadas por meio das leituras feitas pelos principais autores do EC e da EA. É 

ainda apresentado o Produto Final dessa dissertação que apresenta propostas de 

temas ambientais para serem introduzidos no ensino de química na EJA. 
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 Por fim, as Considerações Finais, são apresentadas no capítulo 6.   
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CAPÍTULO I: UM POUCO DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS 

E ADULTOS 

 

 No período colonial já se discutia uma educação voltada para a população 

adulta e, com a chegada dos jesuítas em 1549 (SANTOS et al, 2002), esse período 

acabou sendo marcado, como apontam Gentil (2005) e Mendes et al (2011), pela 

criação do sistema educacional que objetivava catequizar os indígenas,  

implementar a língua portuguesa,  além de realizar a pregação da fé católica 

paralelamente ao trabalho educativo (PILETTI, 1988 apud GENTIL, 2005). Até esse 

momento tínhamos uma educação restrita ao poder da Igreja e não ainda do Estado.  

A educação de adultos teve início com a chegada dos jesuítas em 1549. 

Essa educação esteve, durante séculos, em poder dos jesuítas que 

fundaram colégios nos quais era desenvolvida uma educação cujo objetivo 

inicial era formar uma elite religiosa (MOURA, 2003 apud SANTANA, s.d., 

p.3) 

 Com a expulsão dos jesuítas do Brasil, os adultos sofreram as 

consequências, pois o estudo direcionado à esse grupo acabou sendo interrompido, 

sendo recuperado somente com o Brasil Império, período este marcado por brigas e 

revoltas em prol da independência. Em 1808, com a chegada ao país da família real 

portuguesa, foi necessário realizar uma grande mudança na estrutura do nosso 

sistema educacional e para atender a elite monárquica foram criados cursos 

superiores, como aponta Sant'Anna (2008), e nesse momento temos a classe de 

jovens e adultos sendo a mais desfavorecida. Isso ocorreu justamente devido ao 

acesso à educação ter se restringido aos filhos dos colonizadores portugueses, 

como afirma Strelhow (2010, p.51) "[...] a história da educação brasileira foi sendo 

demarcada por uma situação peculiar que era o conhecimento formal monopolizado 

pelas classes dominantes''. Em 1824, foi outorgada a primeira constituição brasileira 

objetivando, dentre diversos aspectos, o acesso gratuito à todos os cidadãos à 

instrução primária (ensino primário). Mas, observa-se que esse acesso, de fato, não 

ocorreu já que iniciou-se um grande debate sobre como inserir no processo de 

formação formal a classe considerada desfavorável - índios, negros, escravos, 

homens e mulheres pobres, dentre outros. Somente em 1834, com o Ato 
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Constitucional, é que temos a educação básica da população sob a total 

responsabilidade das províncias.  

[...] ficou sob a responsabilidade das províncias a instrução primária e 

secundária de todas as pessoas, mas que foi designada especialmente para 

jovens e adultos. É importante ressaltar que a educação de jovens e adultos 

era carregada de um princípio missionário e caridoso. O letramento destas 

pessoas era um ato de caridade das pessoas letradas às pessoas perigosas 

e degeneradas. (STRELHOW, 2010, p.51) 

 Mesmo com o declínio do período imperial através da Proclamação da 

República em 1889, o país ainda caracterizava as pessoas adultas analfabetas 

como seres dependentes e incompetentes e a consequência desse preconceito é 

verificada na total exclusão desse grupo durante o período de votação onde 

somente pessoas com posses e letradas, ou seja, a elite dominante, poderia ter 

acesso (STRELHOW,2010; SANTANA, s.d.).  

 Mais tarde, com o início do século XX e com o desenvolvimento industrial, o 

objetivo principal do país era que a classe considerada desprestigiada - os 

analfabetos - fosse totalmente alfabetizada para que a mesma se tornasse produtiva 

e contribuísse, portanto, para o desenvolvimento do país (STRELHOW, 2010).  

Começou-se assim, a culpar as pessoas analfabetas da situação de 

subdesenvolvimento do Brasil. Em 1915 foi criada a Liga Brasileira contra o 

Analfabetismo que pretendia lutar contra a ignorância para estabilizar a 

grandeza das instituições republicanas. Na Associação Brasileira de 

Educação (ABE), as discussões giravam em torno de uma luta contra esta 

calamidade pública que tinha se instalado (STRELHOW, 2010, p.52) 

 Com o fim da Primeira Guerra Mundial e com o surgimento de uma burguesia 

urbana (GENTIL, 2005), o Brasil busca a reconstrução de sua nação e devido a isso 

ressurge o debate sobre a educação da população, que por sinal estava precária e 

com baixos índices educacionais não havendo, assim, como salienta Sant'Anna 

(2008, p.5) "outra possibilidade para o país, senão a de encarar a educação como 

principal problema nacional". As mudanças começaram a ter efeito, mesmo que 

lentamente, durante a década de 30, onde criou-se, através da constituição de 1934, 

o Plano Nacional de Educação - de responsabilidade da União -  que tinha o objetivo 

de um ensino primário integral e gratuito direcionado às pessoas adultas. Ainda 
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nessa década temos a criação em 1937 do Instituto Nacional de Pedagogia (INEP), 

atualmente chamado de Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira, sendo um órgão que possui a finalidade de realizar pesquisas, 

estudos e avaliações sobre o sistema educacional brasileiro. A década de 40 ficou 

marcada pela criação de iniciativas políticas em nosso cenário como: Fundo 

Nacional de Ensino Primário (FNEP), por meio do Decreto nº 19.513 e que 

estabelecia 25% do auxílio federal aos jovens e adultos que eram analfabetos; 

Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEEA), que foi promovida pelo 

Ministério da Educação e Saúde e que se tornou a primeira iniciativa do Estado 

Nacional para a alfabetização dos jovens e adultos, almejando, assim, "levar a 

“educação de base” a todos os brasileiros iletrados, nas áreas urbanas e rurais" 

(COSTA e ARAUJO, 2011, p.1). Entretanto, em "1961, passou por dificuldades 

financeiras, diminuindo suas atividades. Em 1963 foi extinta, juntamente com as 

outras campanhas até então existentes" (VIEIRA, 2004, apud LOPES e SOUZA, 

2007, p.5). É importante destacar que a Serviço de Educação de Adultos (SEA) foi 

um programa criado justamente para coordenar e reorientar os trabalhos que 

estavam sendo realizados com o ensino supletivo, de adolescentes e adultos 

analfabetos e, que durou até os fins da década de 50. Naquele momento o Brasil 

estava dentro das nações ditas como "atrasadas" e existia uma pressão enorme 

para que a erradiação do analfabetismo fosse, então, concluída. Foi por meio dessa 

pressão internacional e após a segunda guerra mundial, em 1945, que a 

Organização das Nações Unidas (ONU) e o Órgão das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) foram criadas e essa última, no âmbito 

internacional "denunciava ao mundo as profundas desigualdades entre os países e 

alertava para o papel que deveria desempenhar a educação, em especial a 

educação de adultos" (HADDAD e DI PIERRO, 2000, p.111). 

 A década de 50 é marcada por uma nova perspectiva para a educação básica 

e principalmente para a educação de jovens e adultos como afirma Fávero (2004): 

Na segunda metade dos anos de 1950, no calor dos debates relativos à 

elaboração da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

promulgada em 1961, e no momento mais forte do desenvolvimentismo 

nacionalista, foram explicitadas novas funções para a educação brasileira. 

(FÁVERO, 2004, p.18). 
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Nessa mesma década surge a Campanha Nacional de Educação Rural 

(CNER), praticamente destinada às pessoas iletradas da cidade e das zonas rurais 

da região nordeste, e a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo 

(CNEA) e que acabou sendo extinta em 1963. O que se observa nessa década e no 

início da de 60 é que diversas campanhas foram sendo extintas justamente, 

em função da descentralização prevista na Lei de Diretrizes e Bases - LDB, 

de 1961. Particularmente, a CEAA e a CNER foram extintas em 1963, e 

sobre elas recai a crítica de que desvincular o conteúdo pedagógico da 

alfabetização do contexto econômico, social e política do País legitimava 

uma visão do adulto analfabeto como incapaz e identificado 

psicologicamente com a criança. (LANZA, 2008, p.29) 

 Por outro lado, para melhorar a educação de jovens a adultos através de 

novas metodologias realizou-se em 1958, na cidade do Rio de Janeiro, o II 

Congresso Nacional de Educação de Adultos e que veio romper com o preconceito 

às pessoas analfabetas. Esse congresso discutiu o papel da educação de adultos, 

assim como a necessidade de novas diretrizes para essa educação.  

 Nos anos 60 surgem os estudos e pensamentos de quem viria a ser um dos 

nomes mais fortes para a pedagogia do Brasil, Paulo Freire. Durante essa década 

tem-se uma fase totalmente nova para os adultos de nosso país através da 

aplicação de uma metodologia inovadora de Freire e "que unia pela primeira vez a 

especificidade dessa Educação em relação a quem educar, para que e como 

educar, a partir do princípio de que a educação era um ato político, podendo servir 

tanto para a submissão como para a libertação do povo" (OLIVEIRA e 

SCORTEGAGNA, p.5, 2006). Paulo Freire foi além ao justificar que o processo de 

conscientização estava acima das técnicas que estamos habituados a seguir. É 

importante entendermos que a educação bancária, de nada favorece o nosso 

educando e serve somente para que ele seja um depósito de conteúdos. E qual 

seria a saída, portanto? A saída está fortemente ligada à educação 

problematizadora, uma educação comprometida com a formação do homem-sujeito, 

sendo nas palavras de Freire (2007, p.67) "uma educação que lhe propiciasse a 

reflexão sobre seu próprio poder de refletir e que tivesse sua instrumentalidade, por 

isso mesmo, no desenvolvimento desse poder, na explicitação de suas 

potencialidades, de que decorreria sua capacidade de opção".  
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 Diversos programas foram criados durante a década de 60, com destaque 

para o Movimento de Educação de Base (MEB), que surgiu por meio de iniciativas 

da Igreja Católica e com o objetivo de alfabetizar as pessoas adultas. De acordo 

com Brasil (2005, p.2) "A área de atuação do MEB era constituída pelo estado de 

Minas Gerais, e pelas regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste, atuando 

principalmente no interior destas regiões, locais com um grande índice de 

subdesenvolvimento". Devido à pressão que o governo militar exercia nessa época, 

muitos documentos desse programa foram confiscados, pois foram intitulados como 

comunistas. Muitos estados tiveram que abdicar desse programa e a partir de 1970 

somente as regiões norte e nordeste do Brasil é que possuem até hoje esse 

programa disponível. Outro programa foi o Movimento de Cultura Popular do Recife 

(MCP), que teve duração de apenas 4 anos e foi extinto em 1964. Estava 

intimamente ligado aos estudos de Freire e tinha o apoio da prefeitura de Recife. 

Utilizava uma metodologia por meio de debates sobre os temas recorrentes da 

realidade brasileira. Já a Campanha de Educação Popular (CEPLAR), foi um 

programa criado na Paraíba e tendo fim com a chegada do golpe militar. Dentre os 

temas centrais desse programa estavam justamente a cultura paraibana e 

nordestina. E por fim, o Centro Popular de Cultura (CPC), da União Nacional dos 

Estudantes, que tinha o objetivo de levar cultura às classes ditas "desfavorecidas". 

Um dos recursos utilizados por esse programa eram as peças teatrais, para que a 

cultura estivesse, portanto, presente no cotidiano da sociedade. Sampaio (2009, pp. 

21 e 22) discute que 

Fundamentadas no espírito democrático, essas iniciativas pressionaram o 

governo forçando o estabelecimento de uma organização nacional, para 

que deixassem de ser pontuais e tivessem uma articulação em todo o país. 

Elas defendiam a realização de uma Educação de Jovens e Adultos voltada 

à transformação social e não apenas à adaptação da população ao 

processo de modernização econômica e social baseado em modelo 

estrangeiro. 

 Um aspecto importante durante a criação desses programas é que Paulo 

Freire foi a grande referência devido às suas ideias e propostas extremamente 

desafiadoras e com seu método de alfabetização na região nordeste. Por causa 

desse feito, o educador foi convidado pelo presidente João Goulart, por intermédio 

de Paulo de Tarso, então secretário de educação, para que coordenasse o Plano 
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Nacional de Educação que foi aprovado em 1964. O objetivo desse plano era que 

todas as regiões do Brasil tivessem acesso irrestrito aos programas que estavam 

sendo orientados por Freire e ao seu método de alfabetização. Em 1964, com a 

chegada do golpe militar, a grande maioria desses programas foi desarticulada e 

diversas pessoas foram expulsas de nosso país, incluindo Paulo Freire.  

 Em 1967 o governo militar projetou o Movimento Brasileiro de Alfabetização 

(MOBRAL) e "que, no início visava atender analfabetos de 15 a 30 anos, objetivando 

o termo de “alfabetização funcional”, ou seja, tinha como foco ensinar a ler e a 

escrever" (COLAVITTO e ARRUDA, 2014, p.5). Esse programa, teoricamente, se 

apresentava como que amparado nas ideias de Freire, mas na prática as 

concepções epistemológicas freireanas não se concretizavam. Como aponta Brasil 

(2005, p.4) o MOBRAL: 

Tinha forte influência do Método Paulo Freire, pois utilizava “palavra 

geradora”, que consistia em palavras pesquisadas com os alunos, para 

educar. Mas havia uma diferença marcante, pois o Método Paulo Freire 

utilizava palavras tiradas do cotidiano dos alunos e no MOBRAL, segundo 

Corrêa (1979), as palavras eram definidas por tecnocratas que as escolhiam 

a partir de estudo das necessidades humanas básicas. 

 É necessário mencionar que o Mobral tinha total controle e poder dos 

militares e somente eles possuíam total entendimento e compreensão do que era 

necessário para erradicar o analfabetismo no Brasil. Dentro desse programa 

podemos encontrar, ainda, outros programas, a destacar: Programa de 

Alfabetização Funcional (PAF); Programa de Educação Integrada (PEI); Programa 

MOBRAL Cultural e Programa de Profissionalização. 

 A década de 70 trouxe a contemplação da educação de jovens e adultos por 

meio da Lei Federal 5692/71 com a "extensão da escolaridade básica obrigatória de 

quatro para oito anos, constituindo o ensino de 1º grau e, paralelamente, 

estabeleceu as regras básicas para a oferta de educação supletiva para jovens e 

adultos" (AUGUSTINHO, 2010, p.17).  Em 1985, temos a extinção do MOBRAL com 

a chegada da Nova República e a criação da Fundação Nacional para Educação de 

Jovens e Adultos (EDUCAR) durante o governo de José Sarney, estando "o 
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supletivo englobado dentro das políticas públicas dessa nova instituição" (MENDES 

et al, 2011, p.5).  

Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, a educação de jovens 

e adultos é garantida através do direito de todos à educação, independente da 

idade. 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de: 

I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele 

não tiveram acesso na idade própria; 

II – progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. 

(BRASIL, 1988, n.p.) 

Gentil (2005) ressalta que mesmo com a Constituição promovendo uma 

educação para todos, inicia-se os anos 90 com políticas públicas desfavoráveis para 

a educação de jovens e adultos, visto que os programas que estavam sendo 

ofertados nessa época não conseguiram atender a população. A Fundação Educar 

acabou sendo extinta no governo do presidente Fernando Collor em 1990 e nenhum 

outro programa foi criado ou pensado. Destacamos que nessa época do presidente 

Collor algumas propostas foram implementadas como, por exemplo, a diminuição 

das despesas para a fundação (MENDES et al, 2011). 

Nessa década, também conhecida como o Ano Internacional da 

Alfabetização, podemos encontrar alguns outros programas como: Programa 

Nacional de Alfabetização e Cidadania (PNAC), que teve a duração de somente um 

ano; Movimento de Alfabetização (MOVA), que teve sua origem em São Paulo e 

durante o período em que Paulo Freire foi secretário de educação; Programa 

Alfabetização Solidária (PAS)1, criado em 1997, durante o governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, e ativo até o momento, que busca,  

atuar na alfabetização de jovens e adultos nas regiões Norte e Nordeste do 

país, mas conseguiu abranger as regiões Centro-Oeste e Sudeste, e outros 

países da África de língua portuguesa. A inserção das pessoas não 

                                                 
1
 O PAS, em 2002, sofreu alteração em sua nomenclatura e passou a se chamar AlfaSol e tornou-se 

uma organização não governamental. A organização está disponível em http://www.alfasol.org.br/ 
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alfabetizadas na Educação de Jovens e Adultos e a continuidade dos 

estudos são alguns dos principais objetivos do PAS (BRASIL, 2005, p.6) 

 Além desses, temos o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA), que foi criado em 1998, por meio da Portaria Nº. 10/98 e está ativo até 

o momento. Entre os programas citados, destacamos o PRONERA e PAS, pois de 

acordo com Mendes et al (2011, p.7). "nenhum deles é coordenado pelo Ministério 

da Educação e todos são desenvolvidos em regime de parceria, envolvendo 

diferentes instâncias governamentais, organizações da sociedade civil e instituições 

de ensino e pesquisa".  

No campo internacional temos a Declaração Mundial de Educação para 

Todos, assinada em 1993 pelo Brasil em Jomtien, na Tailândia, assim como o 

acontecimento da V Conferência de Educação de Adultos (V Confintea), em 

Hamburgo (Alemanha), em 1997, e que reconhecia que o acesso aos jovens 

excluídos era de suma importância, assim como uma Educação de Jovens e Adultos 

para todos. Não podemos deixar de mencionar que dois documentos resultaram 

dessa conferência: Declaração de Hamburgo e Agenda para o futuro. Paralelamente 

ocorreu o Fórum Social Mundial e o Fórum Mundial de Educação, com as mesmas 

ideias e propósitos da V Confintea. A coleção “Educação para Todos”, parceria do 

Ministério da Educação (MEC) e da UNESCO e com organização de Jane Paiva, 

Maria Margarida Machado e Timothy Ireland "é um espaço para divulgação de 

textos, documentos, relatórios de pesquisas e eventos, estudos de pesquisadores, 

acadêmicos e educadores nacionais e internacionais, que tem por finalidade 

aprofundar o debate em torno da busca da educação para todos". Nessa coleção 

identificamos que a EJA ficou estabelecida durante a Declaração de Hamburgo, no 

artigo 2, como 

“a educação de adultos torna-se mais que um direito: é a chave para o 

século XXI; é tanto consequência do exercício da cidadania como condição 

para uma plena participação na sociedade. Além do mais é um poderoso 

argumento em favor do desenvolvimento socioeconômico e científico, além 

de um requisito fundamental para a construção de um mundo onde a 

violência cede lugar ao diálogo e à cultura de paz baseada na justiça”. 

(PAIVA et al, 2004, p.37) 
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 No Brasil, somente no ano de 1996 a EJA torna-se, de fato, uma modalidade 

de ensino dentro da educação básica através da LDB nº 9394/96 de 20 de dezembro 

de 1996. Mas, Augustinho (2010) ressalta que ao analisar os artigos 37 e 38 da LDB 

"o que se percebe é uma valorização ainda modesta da EJA no texto da lei, face ao 

contingente ainda existente de jovens e adultos excluídos da escolarização básica 

de qualidade". Oliveira e Scortegagna (2006, p.1068), entretanto, afirmam que  

a Educação de Jovens e Adultos, ao ser tratada como parte do Ensino 

Fundamental, e ao deslocar o ensino supletivo como um qualificativo e não 

mais um substantivo, possibilita pelo menos uma nova leitura: a de que a 

educação de adultos traz uma especificidade própria, considerando tratar-se 

de educandos que são portadores de múltiplos conhecimentos . 

 Nos anos 2000 encontramos dois programas que foram criados pelo governo 

Lula e que permanecem ativos: Programa Brasil Alfabetizado (PBA) e Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). O primeiro, no início, se 

voltou para a alfabetização de jovens, adultos e também idosos, tendo sua oferta, 

em 2007, direcionada para jovens e adultos com faixa etária acima de 15 e que em 

algum momento de suas vidas, por diferentes motivos, tiveram que abdicar dos 

estudos. O segundo objetiva uma educação básica integrada à educação 

profissional onde 

os cursos e programas podem atender tanto ao ensino fundamental quanto 

ao ensino médio, desde que tenham como objetivo a elevação do nível de 

escolaridade do trabalhador, no caso da formação inicial e continuada. O 

ensino médio, por sua vez, pode ser ofertado de forma integrada ou 

concomitante (JEFFREY et al, 2011, p.11). 

 O recorte histórico aqui apresentado sobre a trajetória da EJA no Brasil nos 

aponta para a fragilidade que perpassa essa modalidade de ensino em nosso país. 

Muitos desses programas tiveram sua extinção e/ou criação devido à interesses 

políticos e econômicos, e muitos desses buscavam somente o fim da erradicação do 

analfabetismo, omitindo, assim, uma continuidade de estudo para os alfabetizados.  

 E, considerando as especificidades da educação de jovens e adultos, 

entendemos que metodologias de ensino que desconsideram o contexto social e o 
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cotidiano desses sujeitos poucos podem contribuir para construção de 

conhecimentos científicos.  

 Essa discussão nos faz recordar mais um dos pensamentos de Freire (2002, 

p.15) que está presente em Pedagogia da Autonomia e que continua ainda tão atual 

quando o mesmo discute que o ato de ensinar exige respeito aos saberes de nossos 

educandos. 

Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à 

escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, 

sobretudo os das classes populares, chegam a ela saberes socialmente 

construídos na pratica comunitária – mas, também, como há mais de trinta 

anos venho sugerindo, discutir, discutir com os alunos a razão de ser 

desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos. Por que não 

aproveitar a experiência que tem os alunos de viver em áreas da cidade 

discutidas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos 

riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem- estar das populações, os 

lixões e os riscos que oferecem as saúdes das gentes.  

  Buscamos para a EJA, portanto, um maior comprometimento do poder 

público, por meio da "reformulação de um currículo que contemple nos moldes 

atuais a preparação dos alunos para o mercado de trabalho associado à 

alfabetização dos alunos e sua continuação nas series posteriores", assim como 

"uma prática pedagógica mais direcionada que priorize a formação de indivíduos 

realmente letrados, críticos, para exercerem seu papel como cidadãos" (MENDES et 

al, 2011, pp.8 e 9). 
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CAPÍTULO II - O CONTEXTO E OS OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 O autor dessa dissertação iniciou sua trajetória no magistério efetivamente no 

ano de 2008, quando ingressou como professor em um pré-vestibular comunitário. 

Desde então vem trabalhando na rede particular de ensino com alunos de todas as 

séries do ensino médio regular e também com alunos que desejam ingressar no 

ensino superior. No ano de 2014, teve a sua primeira experiência profissional na 

escola pública quando ingressou na Secretaria de Educação do Estado do Rio de 

Janeiro (SEEDUC) atuando em todas as séries de ensino e sendo alocado em uma 

turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA), no primeiro semestre. Embora sem 

experiência profissional na rede pública, havia se aproximado da realidade da escola 

pública nos anos em que participou do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência (PIBID)2. 

 A escola em que trabalhou com essa modalidade de ensino está situada no 

município de Duque de Caxias, no bairro Vila São Luis e para conhecer algumas 

características da turma, assim como um pouco de suas experiências de vida iniciou 

o trabalho com uma atividade diagnóstica. Os alunos da EJA apresentaram idade 

entre 20 e 66 anos, sendo que muitos, em seus diálogos, relatavam que as 

limitações faziam parte de seu cotidiano, mas que tentavam, a todo instante, 

solucioná-las, já que possuíam muita força de vontade.  

 Essa interlocução realizada com os alunos também proporcionou perceber 

que os mesmos manifestavam um sentimento de medo de não concluírem a EJA 

pelos mesmos motivos que muitos deles abandonaram a escola 

"[...] para trabalhar; deixam a escola porque as condições de acesso e 

segurança são precárias, deixam a escola porque os horários e as 

exigências são incompatíveis com a responsabilidade que se viram 

obrigados a assumir. Deixam a escola porque não há vaga, não tem 

professor, não tem material. Deixam a escola, sobretudo, porque não 

                                                 
2
 O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é uma ação conjunta do MEC / 

SESu, da CAPES e do FNDE visando fomentar a iniciação à docência de estudantes das instituições 
federais de educação superior e preparar a formação de docentes em nível superior, em cursos de 
licenciatura presencial plena, para atuar na educação básica pública. 
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consideram que a formação escolar seja assim tão relevante que justifique 

enfrentar toda essa gama de obstáculos à sua permanência ali" (FONSECA, 

2007, apud CARVALHO e FARIAS, 2015, p.29) 

Diante desses fatos, ficou ainda mais claro o papel fundamental do professor 

na EJA, que além do compromisso em destacar o potencial de seus alunos, 

necessita também 

[...] compreender a necessidade de respeitar a pluralidade cultural, as 

identidades, as questões que envolvem classe, raça, saber e linguagem dos 

seus alunos, caso contrário, o ensino ficará limitado à imposição de um 

padrão, um modelo pronto e acabado em que se objetiva apenas ensinar a 

ler e escrever, de forma mecânica (LOPES e SOUZA, 2007, pp. 13-14) 

 Até o ano de 2012, a EJA era ofertada pelo governo do Estado do Rio de 

Janeiro em três fases - Fases I, II e III - e os alunos se formavam no tempo de um 

ano e meio e a disciplina de química era trabalhada em dois tempos semanais de 

quarenta minutos, (SEEDUC, 2009)3. Nesse período, os professores que atuavam 

nessa modalidade tinham como diretriz a Reorientação Curricular, proposta pela 

SEEDUC em 2006, o qual é um documento com orientações para que esses 

professores desenvolvessem o conteúdo de química nas diferentes Fases da EJA.  

De acordo com a Reorientação Curricular (2006, p.79), o aspecto comum das 

propostas de ensino apresentadas  

[...] é a preocupação com estudos que partam de vivências, de indagações, 

de curiosidade diante dos fenômenos da natureza e das grandes questões 

filosóficas e transportem o educando para novas situações-problema nas 

quais novas perguntas aparecem, novos modelos se fazem necessários, 

novas respostas são dadas. Esses estudos não se apresentam, portanto, 

descontextualizados, mas, ao contrário, refletem preocupações atuais, com 

enfoques a partir de conhecimentos modernos e pertinentes às experiências 

dos alunos, pensamento que guia todos os módulos das diferentes 

disciplinas. 

 No ano de 2013 foi criado o currículo mínimo da EJA, sendo que nesse 

mesmo ano ocorreu, quase que paralelamente, a implementação de uma nova 

                                                 
3
 Publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro de 19 de outubro de 2009. Disponível em: 

http://download.rj.gov.br/documentos/10112/485574/DLFE-
33307.pdf/RESOLUCAON435909DE19DEOUTUBRODE2009.pdf 
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política de educação para os jovens e adultos intitulada Ensino Médio Programa 

Nova EJA, que conta com a parceria do próprio Estado e da Fundação Centro de 

Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro - CECIERJ. 

A proposta curricular da Nova EJA é bem próxima do Currículo Mínimo/RJ, 

apresentando pequenas diferenças, principalmente, em relação ao conteúdo de 

Química Orgânica4. O programa possui uma proposta de metodologia que busca  

valorizar a experiência de cada aluno, que é visto como sujeito construtor de 

conhecimento, e a própria experiência de vida adquirida na educação 

extraescolar é o ponto de partida e referencial permanente para outras 

aprendizagens. Essa nova metodologia representa uma promessa de 

confirmar um caminho de desenvolvimento de todas as pessoas, de todas 

as idades. Dessa forma, essa nova proposta poderá atingir seu objetivo 

maior: construir uma sociedade mais justa, mais desenvolvida, mais 

igualitária e humana (SEEDUC, 2015, p.4). 

O programa Nova EJA é ofertado em quatro módulos - I, II, III e IV - e a 

disciplina de química aparece no módulo II, com quatro tempos de aula, e no módulo 

IV, com três tempos de aula. As aulas são presenciais e ocorrem de segunda a 

sexta feira com um total de cinquenta minutos. A participação e a frequência dos 

alunos são fundamentais para o seu processo de aprendizagem, já que esse 

processo precisa ser contínuo.  

 Algumas metas para os estudantes estão contidas no Manual de Orientações 

Nova EJA 20155: 

Aumentar as taxas de conclusão; 

Melhorar a aprendizagem; 

Desenvolver habilidades cognitivas e de autorregulação; 

Desenvolver autoestima; 

Desenvolver habilidades para o mundo do trabalho e social; 

Aumentar o engajamento com a escola; 

Formar hábitos consistentes e claros de normas de convivência; 

                                                 
4
   O currículo do Ensino Médio Regular, no 4º bimestre, aborda a temática referente às Biomoléculas 

e aos Polímeros, possibilitando ao aluno ter a compreensão do que são os polímeros e como 
identificá-los nos plásticos e em biomoléculas. Daí a importância de se destacar os carboidratos, 
proteínas e ácidos nucleicos. O currículo da EJA opta por discutir a temática dos Combustíveis e 
Alimentos, sendo que nesse último podemos observar que o documento busca conscientizar sobre a 
relação do consumo de anabolizantes, medicamentos, açucares, dentre outros exemplos.  
5   

 Disponível em: http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/manual-eja.pdf 
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Conquistar autonomia de modo a tornar-se sujeito do aprender a aprender, 

aprender a fazer, aprender a ser e a conviver (MANUAL DE 

ORIENTAÇÕES NOVA EJA, 2015, p.6) 

 
 Os professores que atuam na Nova Educação de Jovens e adultos devem 

seguir as atribuições disponibilizadas no Manual, como: 

Participar das formações pedagógicas e das reuniões de planejamento; 

Organizar e planejar aulas, de acordo com a realidade da turma; 

Estimular a iniciativa, a criatividade e a cooperação dos alunos; 

Introduzir, no cotidiano escolar, assuntos de interesse e significância para 

os alunos; 

Utilizar técnicas que dinamizem as atividades na turma: trabalhos em grupo, 

pesquisas, debates, entre outras, de acordo com a nova proposta 

metodológica; 

Promover de forma instigante a pesquisa e a experimentação; 

Identificar ações que necessitem de correção e de reforço; 

Avaliar sistematicamente os alunos e o trabalho da turma; 

Fornecer ao gestor da unidade escolar e à equipe técnica, as informações 

necessárias para o bom andamento do trabalho, com fidedignidade e em 

tempo hábil; 

Realizar autoavaliação permanentemente; 

Aceitar a mudança e manifestar interesse por novas formas de ensinar e de 

aprender (MANUAL DE ORIENTAÇÕES NOVA EJA, 2015, pp. 14-15) 

 

 Para que os professores atuem nessa modalidade, eles precisam realizar o 

curso de formação continuada de forma semipresencial, com encontros em polos 

definidos pela SEEDUC e Fundação CECIERJ, quando fazem a capacitação para a 

inserção de novas metodologias em sua prática docente e para que estejam sempre 

atualizados. Essa capacitação ocorre tanto por meio de atividades à distância, que 

são realizadas por meio da Plataforma Moodle, assim como em encontros 

presenciais durante quatro vezes ao ano, com um professor/tutor.  

 Nos encontros presenciais são discutidos o uso da Plataforma, a estrutura do 

curso, dos recursos metodológicos disponíveis (livro didático, experimentos, vídeos, 

dentre outros) e as formas de abordagem dos conteúdos presentes no livro didático. 

Outro item também discutido durante os encontros foram as avaliações. É 

importante ressaltar, que assim como no ensino médio regular, as avaliações devem 
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seguir a portaria SEEDUC/SUGEN Nº 419/20136, com isso o professor precisa 

utilizar, no mínimo, três instrumentos de avaliação, tais como atividades diversas 

realizadas em sala de aula, trabalhos em grupo, testes, participação nas aulas e 

prova.      

 A formação continuada à distância acontece através da Plataforma, onde os 

professores, junto com o tutor, podem discutir as abordagens metodológicas, por 

eles desenvolvidas a partir da inserção na Plataforma do seu plano de aula, bem 

como também dos resultados alcançados. Assim como Marcolan e Maldaner (2015), 

acreditamos que as discussões sobre abordagens metodológicas contribuem para a 

formação continuada de professores e nos ajudam a (re) pensar a nossa prática. 

Para esses autores, 

o encontro com o outro, professor da mesma disciplina ou área, apresenta-

se como possibilidade de formação continuada em que questões acerca da 

prática vigente da sala de aula, da organização e do planejamento da 

disciplina (conteúdos e metodologias) podem ser discutidas, socializadas e 

até repensadas (MARCOLAN e MALDANER, 2015, p. 214). 

 Uma das dificuldades encontradas no uso da plataforma se deve ao fato do 

professor poder realizar apenas duas postagens semanais, o que o impede de 

discutir mais detalhadamente algumas questões pontuais acerca do 

desenvolvimento das aulas.  

Embora novas propostas sejam apresentadas para a EJA o que se observa é 

que as metodologias sugeridas visam sempre a aproximação da experiência de vida 

dos estudantes aos conteúdos escolares. Na área de Ciências da Natureza essa é, 

inclusive, a proposta apresentada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

ensino regular, no sentido de não só dar significado aos conteúdos trabalhados, mas 

também da metodologia utilizada contribuir na mediação da compreensão dos 

mesmos. 

Mas, apesar de toda a estrutura montada ser favorável à interlocução entre os 

professores das disciplinas e os tutores, na prática o que se observa é a 

                                                 
6    Tem o objetivo de orientar o processo avaliativo e auxiliar os docentes em seu cotidiano, certos de 

que a avaliação, mais que uma exigência institucional, é uma prática que cumpre diversas funções e 
contribui para configurar o ambiente educativo. 
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organização do trabalho pedagógico voltado principalmente sobre o conteúdo 

químico propriamente dito, a partir do uso de diferentes recursos, como vídeos e 

experimentação, o que até mesmo podemos considerar como um avanço, pela 

diversidade de recursos didáticos. Assim, apesar de toda inovação tecnológica e dos 

recursos oferecidos, o ensino de Química na EJA se faz de forma tradicional, isto é 

com valorização de conceitos químicos e/ou relação fenomenológica com as 

atividades experimentais. Dessa forma, as propostas de aproximação do conteúdo 

químico com questões do contexto social e ambiental dos alunos, assim como os 

seus conhecimentos prévios, presentes nos documentos oficiais, não são 

valorizados nas práticas docentes realizadas na EJA. 

 Para acompanhamento dos conteúdos em sala de aula os alunos recebem 

um material didático elaborado pela SEEDUC/CECIERJ. Na disciplina de química no 

módulo II são apresentados conteúdos de Química Geral e somente um conteúdo de 

Físico-Química e, no módulo IV, conteúdos de Físico-Química e Orgânica. O 

programa Nova EJA ainda não possui um currículo específico para a química, como 

é encontrado no ensino médio regular. Devido a isso, os professores precisam 

seguir esse material didático, que possui diversas propostas/possibilidades para que 

os mesmos trabalhem os conteúdos com suas turmas. Contudo, o material didático 

disponível encontra-se com os conteúdos um pouco que distantes do cotidiano dos 

alunos, além de apresentar esses mesmos conteúdos bem próximos ao currículo 

mínimo do ensino médio regular, em alguns momentos.  

Assim, além da dificuldade de se trabalhar tantos conteúdos em pouco tempo, 

na prática o que observamos é um distanciamento destes conteúdos da realidade 

dos alunos. No material que nos é fornecido a proposta está mais inserida na 

apresentação de determinados conceitos e sua relação com temas mais gerais 

como: protetor solar, água, efeito estufa, numa tentativa mais de ilustração do que 

contextualização (OLIVEIRA et al, 2015). 

Nesse sentido, pensar a realidade socioambiental pode trazer para o ensino 

aprendizagem de química uma possibilidade para que o conhecimento dessa ciência 

permita não somente a compreensão, mas a possibilidade de intervenção na 

mesma. A discussão da temática se faz urgente dado o contexto atual marcado por 

calamidades, de falta de água, poluição, pobreza dentre outros. A amplitude da 
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questão implica que todos os setores da sociedade se envolvam no sentido de 

mobilização para o enfrentamento da crise socioambiental atual. 

Sendo assim, a escola enquanto lócus de formação precisa se inserir como 

espaço de intervenção a partir das suas práticas escolares. Acreditamos desta 

maneira, que um possível caminho que venha a contribuir para ampliar 

conhecimentos e a consciência das pessoas, assim como tornar o ensino de 

química mais significativo é sua interlocução com as questões socioambientais, 

principalmente, aquelas relacionadas à realidade concreta dos educandos (FREIRE, 

2002). Nesta perspectiva, o ensino de química, a partir da educação para o 

ambiente tem a possibilidade de "promover uma maior integração entre os aspectos 

econômicos, sociais e culturais com os aspectos ecológicos, configurando-se, 

portanto, uma abordagem integradora e socioambiental" (LAYRARGUES, 2000, p.7), 

sendo que essa abordagem socioambiental demanda conhecimentos para 

compreensão e busca de soluções para as questões reais.  

 Neste contexto, nos questionamos “Como podemos aproximar o ensino de 

química do cotidiano dos alunos pensando na interface com o ambiente?".  

Acreditamos que o ensino de química possa contribuir para a construção de 

conhecimentos que permitam o entendimento da realidade e a intervenção sobre 

esta, a partir da contextualização e da interdisciplinaridade inerentes a esta 

interlocução. Assim, nesse estudo, temos como objetivos: 

Objetivo geral: 

Propor um programa de ensino que possa ser inserido na EJA para que 

contribue para a aproximação do ensino de química da realidade socioambiental dos 

alunos; 

Para atingir o objetivo proposto precisaremos analisar o programa de química 

da EJA do Estado do Rio de Janeiro, assim como os documentos oficiais, para que a 

partir de uma revisão da literatura possamos pensar, portanto, em possibilidades 

para a interface do ensino de química com a educação ambiental frente à realidade 

de nossos educandos. São esses, portanto, os objetivos específicos dessa 

pesquisa.  
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CAPÍTULO III - ENSINO DE CIÊNCIAS e EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 Os avanços provenientes do desenvolvimento científico foram "responsáveis 

por importantes invenções que vêm se multiplicando exponencialmente, 

proporcionando mudanças de mentalidades e de práticas sociais" (NARDI e 

ALMEIDA, 2004, p.91). Entretanto, mesmo diante de tanto progresso, as ciências da 

natureza; a Física, a Química e a Biologia, não possuíam tanto "valor" (grifo meu) 

nas escolas e só foram incluídas nos currículos escolares por volta do século XIX.  

A inserção do ensino de ciências na escola deu-se no início do século XIX 

quando então o sistema educacional centrava-se principalmente no estudo 

das línguas clássicas e da Matemática, de modo semelhante aos métodos 

escolásticos da idade média (CANAVARRO, 1999 apud ROSA, 2005, p. 

89). 

Durante o século XIX começou a aparecer uma sociedade que via as 

ciências, ora como a salvadora para resolver os problemas do cotidiano, ora como a 

formadora de jovens cientistas que baseavam suas ideias empíricas por meio de um 

ensino associado em equações, deduções de fórmulas e atividades práticas de 

laboratório, sendo que "essa segunda visão acabou prevalecendo, embora esta 

tensão original ainda prevalecesse por muito tempo, refletindo-se no ensino de 

ciências atual" (BLACK, 1993 apud NARDI e ALMEIDA, 2004, p.91). 

De acordo com Krasilchik, (2000), durante os anos 60 ocorreram no mundo 

diversas guerras e conflitos, tais como a Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, a 

Construção do Muro de Berlim, a Guerra dos Seis Dias, dentre outras. 

Historicamente, no início do século XX, existiu uma concorrência entre alguns países 

europeus, praticamente pela disputa pelos mercados ditos consumidores. Toda essa 

problemática era promovida pelas nações que detinham os armamentos mais 

eficientes, ou seja, as que eram mais bem equipadas e com isso a probabilidade 

dessas nações saírem derrotadas era infinitamente mínima.  

 Com o desenvolvimento da ciência e tecnologia, o ensino de ciências 

alcançou, mundialmente, maior reconhecimento. Não podemos negar que houve 
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uma abertura, um espaço, para o ensino de ciências no Brasil devido, justamente, 

ao crescimento do desenvolvimento científico-tecnológico nas décadas de 50 e 60 e 

por isso a valorização de um estudante que pudesse estar conectado com o método 

científico para que suas habilidades e competências fossem despertadas para a 

formação de um cientista no futuro. O que realmente ficou predominado, durante o 

período de 1950 a 1970, foi justamente a  

idéia da existência de uma seqüência fixa e básica de comportamentos, que 

caracterizaria o “método científico” na identificação de problemas, 

elaboração de hipóteses e verificação experimental dessas hipóteses, o que 

permitiria chegar a uma conclusão e levantar novas questões 

(KRASILCHIK, 2000, p.88) 

É interessante ressaltar que toda a ideologia que rondava o método científico 

estava intrinsecamente ligada a uma concepção de que a ciência só poderia 

contribuir para a sociedade se ela abdicasse de discutir as questões sociais. Com 

isso houve, assim, uma segregação entre a ciência e a tecnologia já que elas eram 

vistas, agora, como independentes. Muitos fatores afetaram a natureza da ciência 

como a contrarreforma, revolução industrial, segunda guerra mundial e aqui no 

Brasil, a ditadura militar e o que podemos destacar desses períodos é que houve, de 

fato, uma valorização de uma educação dita "elitista" (grifo meu). 

A preparação de quadros de especialistas de alto nível que nas 

universidades, laboratórios e indústrias pudessem se engajar no processo 

de produção e do avanço das fronteiras do conhecimento era e continua 

sendo uma meta típica dos currículos escolares, principalmente pré-

universitários (KRASILCHIK, 1988, p.56) 

Entretanto, com o crescente impacto socioambiental decorrente do 

desenvolvimento científico e tecnológico, no Brasil e também em muitos países 

europeus e latino-americanos o ensino de ciências passa a buscar a incorporação 

do contexto sociocultural, político e/ou econômico para produção de conhecimentos 

científicos.  

Após os períodos descritos, as propostas curriculares para o ensino das 

disciplinas, como a Química, Biologia e Física passam a ter como objetivos a 

formação para a cidadania e a potencialização do espírito crítico em consonância 

com o método científico (KRASILCHIK, 2000). Tempos depois o ensino de ciências 
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passou por reformulações e o mesmo precisa e deve ser ministrado de modo que 

venha a desenvolver um aluno autônomo intelectualmente, que saiba tomar 

decisões úteis, tanto para o seu bem estar, como também para a sociedade, 

contribuindo, assim, para o seu desenvolvimento como cidadão. Consequentemente, 

esse "aluno deixa de ser uma caixa preta, cujos processos cognitivos são ignorados, 

para ser um indivíduo que deve ser analisado, e sua forma de pensar descrita e 

observada" (KRASILCHIK, 1988, p.59). 

O que vem sendo constatado pelos pesquisadores [KRASILCHIK (1988 e 

2000); MALDANER e ZANON (2001); CACHAPUZ, CARVALHO e GIL-PÉREZ 

(2005), dentre outros] e também nos documentos oficiais, é que as orientações para 

o ensino de ciências nesses últimos tempos têm sido no sentido de aproximar os 

alunos da realidade na qual eles estão inseridos, assim como colocá-los frente à 

realidade social, cultural e histórica da sociedade. Aquela imagem de uma ciência 

que preconizava a quantidade de conteúdos aplicados e a comprovação da teoria 

por meio de práticas laboratoriais acabou ficando defasada e o ensino de ciências 

passa a objetivar, portanto, um ensino mais direcionado à formação de pessoas 

mais críticas e que saibam realizar a leitura de mundo no qual estão inseridos. Por 

outro lado, não podemos dizer o mesmo quando discutimos a prática do ensino de 

ciências nas escolas, visto que muitas ainda apresentam a Ciência como 

desvinculada da sociedade, neutra e distante do cotidiano das pessoas e nas 

palavras de Galieta-Nascimento e von Linsingen (2006, p.96) podemos compreender 

que o 

ensino de ciências na escola vem assumindo historicamente uma 

perspectiva internalista na medida em que super valoriza uma concepção 

de ciência de caráter neutro, o “método científico” empregado pelas ciências 

da natureza, os conteúdos específicos de cada disciplina e o papel do 

cientista como produtor isolado de conhecimentos sempre benéficos para a 

humanidade. Este tipo de ensino não costuma contemplar temas da 

atualidade, desconsidera acontecimentos presentes na sociedade e 

aparenta não possuir muita utilidade social.  

 A ideia de passividade ainda vista em muitas escolas e instituições de ensino 

superior, pode ser encontrada em discussões e reflexões feitas por Paulo Freire 

quando o autor nos remete ao professor sendo o detentor do conhecimento e o 
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aluno sendo um ser passivo, ou seja, que recebe esse conhecimento transmitido. 

Nessa educação, conhecida como bancária, o professor deposita o conhecimento e 

o aluno passa a ser o receptor desse conhecimento. Com isso, esses mesmos 

educandos "ao receberem o mundo que neles entra, já são seres passivos, cabe à 

educação apassivá-los mais ainda e adaptá-los ao mundo. Quanto mais adaptados, 

para a concepção “bancária”, tanto mais "educados”, porque adequados ao mundo” 

(FREIRE, 1987, p. 36). O mesmo autor traz uma segunda educação que busca 

justamente quebrar essa visão distorcida, passiva e acrítica da educação e que é a 

educação dialógica, pois o objetivo dela é que o ensino seja feito por meio do 

diálogo, da problematização. O ponto chave nessa reflexão é que nós professores 

ao educarmos nossos alunos, estamos também nos educando pela ação do diálogo 

com esses alunos. Podemos dizer que há aqui uma troca sem que ambas as partes 

fiquem em desvantagem. E durante esse processo todos acabam, assim, sendo os 

sujeitos dessa construção do conhecimento, ou seja, "ninguém educa a ninguém, 

como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em 

comunhão, mediatizados pelo mundo" (FREIRE, 1987, p.39). 

Frente a todas essas reflexões percebemos que o ensino de ciências deve 

estar diretamente ligado a um ensino que vise a inserção dos alunos na cultura 

científica, sendo os estudantes os agentes que irão construir os seus próprios 

conceitos e que irão, posteriormente, não mais necessitar de um ensino onde todas 

as respostas lhe são fornecidas, tornando-os meros fantoches. Para isso, o 

professor possui um papel fundamental na formação do aluno e também no 

processo de ensino aprendizagem do mesmo porque  

cabe a ele evitar rotina, fixação de respostas, hábitos. Deve simplesmente 

propor problemas aos alunos, sem ensinar-lhes as soluções; Sua função 

consiste em provocar desequilíbrios, fazer desafios; Deve orientar o aluno e 

conceder-lhe ampla margem de autocontrole e autonomia (MIZUKAMI, 1986 

apud KRUG e SILVA, 2006, p.4) 

Acreditamos que seja fundamental formar uma consciência de como a 

Ciência afeta nossa vida e como ela é importante para o nosso desenvolvimento 

humano. Essa consciência é cada vez mais necessária, em função da integração 

entre diferentes áreas e porque nossa sociedade está se desenvolvendo baseada 

justamente nas Ciências. Para ser um cidadão hoje, é preciso ter opinião sobre 
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vários temas ligados à Ciência, pois se nós não participarmos das decisões, alguém 

irá tomá-las por nós.  

No caso específico da Química esta é uma ciência vista pelos alunos como de 

difícil compreensão e os mesmos não conseguem relacioná-la ao seu cotidiano, o 

que a torna, para muitos alunos, extremamente desinteressante e distante. Diversos 

fatores podem ser associados a essa dificuldade dos estudantes como a falta de 

sintonia com a química, um estudo descontextualizado e o despreparo dos 

professores em trabalhar essa ciência na perspectiva proposta nos documentos 

oficiais. Questões essas que perpassam desde a formação docente inicial até as 

práticas escolares institucionalizadas. Richetti e Alves Filho (2009, p. 92) ressaltam 

que  

Muitos alunos se mostram desmotivados durante as aulas, e isso pode ser 

atribuído a problemas sociais, familiares e até mesmo pelos tradicionais 

programas de ensino. Existe uma movimentação, por parte de alguns 

pesquisadores brasileiros, para tentar modificar essa realidade. Os próprios 

documentos curriculares brasileiros orientam para que o professor trabalhe 

os conteúdos disciplinares de maneira contextualizada, utilizando temas 

relacionados ao cotidiano dos alunos. Entretanto, muitas vezes essa 

mudança esbarra em obstáculos educacionais, como a falta de apoio de 

outros professores, que muitas vezes se recusam a desenvolver trabalhos 

mais dinâmicos.  

Devido às dificuldades ao trabalhar um determinado conteúdo de química em 

sala de aula por meio da contextualização com a vivência de seus alunos, o 

conhecimento adquirido pelos educandos acaba sendo feito por meio da 

memorização e cópia. Por isso a necessidade de que o Ensino de Química não fique 

restrito somente ao conhecimento dessa ciência, "mas as questões relacionadas à 

sua apropriação no ambiente escolar" (MOL, 2011, p.21). Apesar dos PCNEM não 

fazerem menção à EJA, reiteram a importância do Ensino de Química e de fazer 

com que essa ciência deixe de ser trabalhada superficialmente e passe a ser 

trabalhada de forma planejada pelos professores para que nossos estudantes 

possam ter uma visão mais crítica e construtiva.  

[...] é preciso objetivar um ensino de Química que possa contribuir para uma 

visão mais ampla do conhecimento, que possibilite melhor compreensão do 

mundo físico e para a construção da cidadania, colocando em pauta, na 
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sala de aula, conhecimentos socialmente relevantes, que façam sentido e 

possam se integrar à vida do aluno (BRASIL, 2000, pp.32-33) 

Nesse sentido, a contextualização e a interdisciplinaridade são eixos centrais 

na organização do trabalho pedagógico (BRASIL, 2006). E, para a sua inserção nas 

práticas educativas é sugerido que temas sociais sejam norteadores da construção 

dos conhecimentos em sala de aula. Considerando ainda a urgência do debate 

ambiental, acreditamos que a sua inserção nas aulas de química, através de temas 

extraídos da realidade socioambiental dos educandos, têm muito a contribuir para 

melhor compreensão dessa realidade e de possibilidades de intervenção. 

Diante dessas percepções e discussões identificadas nos estudos de Freire, 

assim como nas reflexões verificadas nos documentos oficiais, podemos identificar 

uma possibilidade na Educação Ambiental (EA), em sua vertente crítica, a Educação 

Ambiental Crítica (EAC) [GUIMARÃES e FONSECA (2012); LAYRARGUES (2000); 

LOUREIRO (2003); TOZONI-REIS (2006), dentre outros] que caminha 

paralelamente ao Ensino de Ciências e que tem como pressupostos, a formação de 

um cidadão crítico e transformador e que esteja em plena consciência de que deve 

estar ativo na sociedade, como já discutia Paulo Freire. 

A EA, por sua vez, tem sido estudada e praticada há muitas décadas, mas 

somente durante o final dos anos 60 e início dos anos 70 com o aparecimento de 

diversos impactos ambientais e do constante aumento dos gases poluentes, do 

surgimento do aquecimento global, do uso incessante de produtos químicos e 

principalmente pela exploração antrópica dos recursos naturais, que inúmeros 

eventos foram realizados para discutir a melhoria do meio ambiente. Dentre esses 

eventos podemos destacar o Conselho para Educação Ambiental (1968), Clube de 

Roma (1968), Conferência de Estocolmo (1972), Conferência Intergovernamental de 

Educação Ambiental em Tbilisi (1977), sendo que essa última, de acordo com 

Pereira et al (2009), produziu um grande "rompimento paradigmático, pois os 

eventos científicos anteriores ainda estavam reduzidos ao sistema ecológico, ou 

seja, supunham uma educação conservacionista".  

Para Carvalho (2004 apud PEREIRA et al , 2009) a EA foi  

"concebida como uma preocupação dos movimentos ecológicos com uma 

prática de conscientização capaz de alertar sobre a finitude e má 
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distribuição no acesso aos recursos naturais, envolvendo as pessoas em 

ações sociais consideradas ambientalmente adequadas". 

Trabalhar com a EA, com um viés mais crítico e transformador, onde o nosso 

educando possa, de fato, aprender os conceitos químicos justamente por meio da 

temática ambiental é essencial para que ele se torne um ser investigativo e crítico e 

é por meio dessas reflexões que devemos, assim, repensar nossa prática como 

Freire salientava em seus estudos para que não pratiquemos a educação bancária, 

já mencionada anteriormente. Devemos, portanto, inserir a EAC em nossa prática 

docente, como aponta Jacobi (2005, p. 245), pois é através dessa inclusão que  

o professor assume uma postura reflexiva. Isto potencializa entender a 

educação ambiental como uma prática político-pedagógica, representando a 

possibilidade de motivar e sensibilizar as pessoas para transformar as 

diversas formas de participação em potenciais fatores de dinamização da 

sociedade e de ampliação da responsabilidade socioambiental.  

Acreditamos que nós, professores, precisamos estar em busca de uma 

educação na qual o indivíduo seja autor de sua própria trajetória e que essa 

educação seja, de fato, emancipatória e não bancária, como apontava Freire. E esse 

conhecimento que o nosso educando irá adquirir será de extrema importância para o 

seu crescimento como cidadão, pois nas palavras de Tozoni-Reis (2006, p. 97) essa 

educação crítica e também transformadora 

exige um tratamento mais vivo e dinâmico dos conhecimentos, que não 

podem ser transmitidos de um pólo a outro do processo, mas apropriados, 

construídos, de forma dinâmica, coletiva, cooperativa, contínua, 

interdisciplinar, democrática e participativa, pois somente assim pode 

contribuir para o processo de conscientização dos sujeitos para uma prática 

social emancipatória, condição para a construção de sociedades 

sustentáveis 

Guimarães (2004, p.27) reitera ainda que a educação ambiental conservadora  

[...] não contempla a perspectiva da educação se realizar no movimento de 

transformação do indivíduo inserido num processo coletivo de 

transformação da realidade socioambiental como uma totalidade dialética 

em sua complexidade. Não compreende que a educação é relação e se dá 

no processo e não, simplesmente, no sucesso da mudança comportamental 

de um indivíduo 
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 É necessário que seja feita uma ruptura dessa visão totalmente reducionista e 

conservadora da educação ambiental, pois a mesma apresenta ações que discutem 

superficialmente a reciclagem, coleta de lixo, dentre outros. É importante frisar que 

verificamos essa educação ambiental aplicada também em práticas voltadas à 

preservação do meio ambiente, de plantas e etc e com isso temos uma limitação em 

nossa discussão e concordamos, portanto, com a visão de Guimarães (2004, p.35) 

quando o autor critica essa educação de olhar mecanicista.  

Uma das principais críticas que são feitas à educação tradicional é que ela 

se baseia em uma visão mecanicista da ciência cartesiana, que simplifica e 

reduz os fenômenos complexos da realidade. Essa educação tradicional 

não pode e/ou não quer perceber as redes de poder que estruturam as 

relações de dominação presentes na sociedade atual, tanto entre pessoas 

(relações de gênero, de minorias étnicas e culturais), entre classes sociais, 

quanto na relação “norte-sul” entre as nações, assim como também entre as 

relações de dominação que se construíram historicamente entre a 

sociedade e natureza. São nessas relações de poder e dominação que 

podemos encontrar um dos pilares da crise ambiental dos dias de hoje. 

Portanto, o professor deve desenvolver uma prática pedagógica para que a 

mesma seja “transformadora a partir da construção de uma nova racionalidade de 

concepção de mundo que perceba a possibilidade de uma ação diferenciada” 

(GUIMARÃES, 2004, p. 27). Ademais “precisamos enquanto educadores descobrir 

uma arte de ensinar dialógica e crítica que possa deflagrar no aprendiz uma 

curiosidade crescente, fazendo com que os discentes se tornem cada vez mais, 

construtores de suas próprias histórias e de seus aprendizados" (MYNSSEN, 2013, 

p.44) 
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CAPÍTULO IV - METODOLOGIA 

 

 Este trabalho tem na pesquisa qualitativa a sua proposta de abordagem, 

realizada pelo viés da pesquisa bibliográfica, documental e descritiva, visto que a 

mesma almeja identificar e também analisar fenômenos, seja descrevendo-os, 

classificando-os ou realizando a interpretação.  

A pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou 

fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. Procura descobrir, com a maior 

precisão possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e 

conexão com outros, sua natureza e suas características. (CERVO e 

BERNIAN, 2002, apud MIRANDA e SOLINO, 2006, p.387) 

Para pesquisa bibliográfica realizamos levantamento de referenciais teóricos 

já publicados e disponíveis em livros e artigos com o objetivo de nos aproximarmos 

de estudos anteriores sobre a Educação de Jovens e Adultos; a Educação 

Ambiental; assim como também das discussões acerca da Educação em Ciências. 

 Entendemos que a pesquisa documental pode contribuir para o entendimento 

de alguns temas. Para Godoy (1995, p.21) 

[...] o exame de materiais de natureza diversa, que ainda não receberam um 

tratamento analítico, ou que podem ser reexaminados, buscando-se novas 

e/ ou interpretações complementares, constitui o que estamos denominando 

pesquisa documental. 

 Assim, para o levantamento de dados analisamos os principais documentos 

que apresentam propostas para a Educação de Jovens e Adultos no Estado do Rio 

de Janeiro. São eles: a Reorientação Curricular, proposta em 2006; o Currículo 

Mínimo para a EJA, apresentado em 2013 e o Material do Professor produzido para 

o NEJA em 2013. 

 A Reorientação Curricular foi o documento de referência, na época, para 

todas as modalidades de ensino e, durante anos, foi ele que orientou a prática 

docente na EJA, sendo, em 2013, substituída pelo currículo mínimo. Assim, o 

currículo mínimo de química foi outro documento analisado e, para melhor 

compreensão utilizamos para sua análise o currículo mínimo de química da EJA do 
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Ensino Médio. Logo a seguir, também em 2013, a SEEEDUC/CECIERJ lança uma 

nova política para a educação de jovens e adultos, conhecida como NEJA (Nova 

Educação de Jovens e Adultos), a qual produziu orientações para prática docente, 

nesta modalidade, disponibilizada em materiais didáticos para alunos e professores. 

 O tratamento de dados foi realizado pela Análise Textual Discursiva (ATD) por 

meio das discussões identificadas nos trabalhos de Moraes (2003); Moraes e 

Galiazzi (2006). De um modo geral podemos dizer que a ATD é um processo onde o 

sujeito desconstrói e logo depois reconstrói um conjunto de ideias que irão, 

posteriormente, possibilitar novos entendimentos sobre os discursos que serão 

analisados. A ATD, na visão de Moraes (2003, p.192) 

pode ser compreendida como um processo auto-organizado de construção 

de compreensão em que novos entendimentos emergem de uma seqüência 

recursiva de três componentes: desconstrução dos textos do corpus, a 

unitarização; estabelecimento de relações entre os elementos unitários, a 

categorização; o captar do novo emergente em que a nova compreensão é 

comunicada e validada. 

 Inicialmente é feita a desmontagem dos textos (corpus). Aqui temos o 

primeiro processo da ATD conhecido como unitarização, que é caracterizada como 

uma leitura profunda e cuidadosa dos dados que serão analisados. No âmbito geral 

é feita uma fragmentação dos textos escolhidos e por fim a produção das chamadas 

unidades de significados ou unidades significativas. Esses dados e/ou textos, na 

visão de Moraes e Galiazzi (2006, pp. 124-125), "submetidos à análise são 

recortados, pulverizados, desconstruídos, sempre a partir das capacidades 

interpretativas do pesquisador. Nisso fica presente sua autoria, ao mesmo tempo 

que seu limite". 

 A segunda etapa é o processo de categorização ou categorias temáticas, no 

qual as unidades de significados acabam sendo reunidas de acordo com suas 

semelhanças semânticas, ou seja, existe um estabelecimento de relação entre as 

unidades de significados com o intuito de combiná-las e classificá-las e formar, 

portanto, as categorias, que podem ser definidas a priori ou a posteriori. Por outro 

lado Moraes e Galiazzi (2006, p.125) ressaltam que  
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as categorias não nascem prontas, exigindo um retorno cíclico aos mesmos 

elementos para sua gradativa qualificação. O pesquisador precisa avaliar 

constantemente suas categorias em termos de sua validade e pertinência. 

 E por fim na última etapa temos a comunicação onde são feitas elaborações 

de textos descritivos e/ou interpretativos a respeito das categorias temáticas, que 

são chamados de metatextos e que na visão de Moraes (2003, p. 202)  

[...] são constituídos de descrição e interpretação, representando o conjunto 

um modo de compreensão e teorização dos fenômenos investigados. A 

qualidade dos textos resultantes das análises não depende apenas de sua 

validade e confiabilidade, mas é, também, conseqüência do pesquisador 

assumir-se como autor de seus argumentos.  

 Neste estudo, optamos por trabalhar com categorias estabelecidas a priori, 

tendo em vista que pretendemos uma formação de jovens e adultos que possibilite 

um entendimento da realidade socioambiental, tendo por base a construção de 

conhecimentos numa perspectiva mais integradora, onde conhecimento científico, 

ambiental, cultural, tecnológico, dentre outros; possam contribuir para (re) 

posicionamento dos sujeitos frente à realidade. Esta perspectiva aproxima as 

práticas de ensino aprendizagem de química de uma proposta contextualizada; 

conforme preconizada em documentos oficiais; entendendo contexto, é claro, para 

além da simples ilustração, já que de fato este deve ser o ponto de partida e o ponto 

de chegada do trabalho pedagógico.   

 Concordamos com Wartha et al (2013, p. 90) quando eles dizem que  

a contextualização é visivelmente o princípio norteador para o ensino de 

ciências, o que significa um entendimento mais complexo do que a simples 

exemplificação do cotidiano ou mera apresentação superficial de contextos 

sem uma problematização que de fato provoque a busca de entendimentos 

sobre os temas de estudo. Portanto, contextualização não deveria ser visto 

como recurso ou proposta de abordagem metodológica, mas sim como 

principio norteador.  

Nesse sentido, as práticas mediadoras devem se apropriar da 

contextualização como forma de compreensão da realidade, devidamente 

problematizada, com objetivo de ampliar compreensão desta realidade a partir de 

conhecimentos científicos, tecnológicos e socioambientais. Dessa forma, esse 
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estudo é recortado pelas categorias, contextualização e conceitos químicos, e tendo 

em vista que a inserção da dimensão ambiental na prática educativa é uma forma de 

desenvolver propostas de ensino contextualizadas, esta análise tem como pano de 

fundo a temática ambiental.  

Assim, entendemos contextualização, uma das categorias de análise nesse 

estudo, na perspectiva da dimensão ambiental, como uma prática de mediação que 

toma questões da realidade socioambiental; local e/ou global, tomados nos seus 

diferentes aspectos político, econômico, ambientais, dentre outros; como norteadora 

da construção de conhecimentos. E, considerando que “o pensar e o agir com maior 

sabedoria sobre o mundo real e tecnológico são possíveis pela significação 

conceitual, pela mediação de uma linguagem muito especial, que constitui o 

conhecimento científico” (COSTA-BEBER e MALDANER 2011, p.2), tomamos 

também como categoria de análise os conceitos químicos com o objetivo de 

compreender como esses conhecimentos contribuem para o entendimento da 

questão proposta. 

Na análise realizada, a partir de uma leitura dos documentos, num primeiro 

momento, o da “unitarização” buscamos identificar a inserção da temática ambiental. 

Assim termos como: ambiental, reciclagem, poluição, cidadania, lixo e crise hídrica 

foram utilizados para fragmentação do texto originando as unidades de significado. 

A seguir, passamos à etapa de categorização, realizando a análise desses 

com base nas categorias de análise e, por fim, sendo então elaborados os 

”metatextos”, textos descritivos e interpretativos. 

 Para a construção do produto buscamos levantar propostas que aproximem o 

ensino de química com a questão ambiental por meio de consultas às obras de Mól 

e Santos, Mortimer e Machado, além de trabalhos como o de Auler (2007), dentre 

outros. Ao realizarmos a leitura desses materiais construímos temas que tivessem 

vínculo com os conteúdos do NEJA e que fizessem articulação com a temática 

ambiental. Assim, propomos temas ambientais que sejam pertinentes à vivência dos 

seus alunos, além dos conteúdos de química, de forma contextualizada e que 

possam possibilitar uma problematização dentro da EJA, por um viés transformador-

crítico. 
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CAPÍTULO V - RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

5.1 - REORIENTAÇÃO CURRICULAR 

 

 Este documento7 é uma proposta do Estado do Rio de Janeiro elaborada pela 

Secretaria de Educação do Estado (SEEDUC) e que contou com a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) como parceira. Nesse estudo utilizamos o volume 

VI que está direcionado à EJA e que envolve a área de Ciências da Natureza e 

Matemática, mais especificamente a disciplina Química. No início da área de 

Ciências da Natureza e Matemática existe uma introdução geral que visa discutir o 

papel do homem no mundo, ou seja, na sociedade na qual vive, estando esse 

mesmo homem movido às interrogações, aos questionamentos sobre o seu real 

compromisso com o mundo, tendo a história da ciência um papel fundamental para 

descrever essa caminhada justamente porque ela 

....mostra esse caminho já percorrido pelo Homem em busca das respostas 

a problemas que sempre o preocuparam e o levaram adiante. As 

sucessivas crises do conhecimento cientifico levaram a novas maneiras de 

encarar velhos fenômenos e assim o caminho se foi solidificando, apoiado 

em contínuos aperfeiçoamentos. E nessa historia cabe ao homem de hoje 

papel importante, como ponte para esses conhecimentos que serão levados 

ao futuro (SEEDUC/UFRJ, 2006, p. 79) 

 A Reorientação Curricular para a Química apresentada possui nove páginas 

destinadas a essa disciplina. Inicialmente é apresentada uma "Introdução" geral 

sobre a importância que a Ciência tem na sociedade e como os conhecimentos são 

gerados pelo homem e também para ele, fazendo com que o ensinar ciências seja, 

portanto, indissociável da vida em sociedade, ou seja, todos os saberes produzidos 

por ela jamais estiveram separados das pessoas. Com isso o ensinar Química busca  

                                                 
7
 Destina-se aos professores do Ensino Médio e do Ensino Fundamental (2º segmento) da rede 

pública estadual de ensino, estando organizada em três volumes: área de Linguagens e Códigos 
(livro I), área de Ciências da Natureza e Matemática (livro II), e área de Ciências Humanas (livro III). 
Há ainda um volume específico, denominado livro IV, destinado aos professores de formação 
profissional das escolas Normais, e outros dois volumes (V e VI) direcionados à Educação de Jovens 
e Adultos (EJA). (ABREU e LOPES, 2006, p. 178) 
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[...] propiciar ao jovem e ao adulto uma visão mais ampla de mundo e de 

criar meios para intervir na realidade, conferindo lhes maior autonomia e 

oferecendo-lhes subsídios para o pleno exercício democrático da cidadania 

(SEEDUC/UFRJ, 2006, p. 113). 

 Toda essa reflexão mostrada no início da Reorientação pode ser encontrada 

nas discussões de Freire e que acaba indo ao encontro das ideias presentes em 

documentos oficiais, como por exemplo, as do PCNEM, assim como as discussões 

já realizadas no Capítulo III desta dissertação ao mostrar a interlocução feita com o 

Ensino de Ciências e também com a Educação Ambiental com seu caráter mais 

crítico.   

 O segundo tópico desse documento, "Marco Teórico", nos fornece uma rápida 

visão de como a Reorientação é apresentada aos professores, destacando que os 

conceitos científicos compreendidos pelos alunos possibilitarão a interação dos 

mesmos com o mundo do trabalho já que eles, por meio desses conceitos, estarão 

relacionando-se com a realidade na qual vivem.  Alguns pontos importantes podem 

ser identificados nesse tópico e que estão diretamente ligados às situações do 

cotidiano (SEEDUC/UFRJ, 2006, pp. 113-114) 

• destacar o aspecto experimental e valorizar a observação como fonte de 

obtenção de informações que permita a compreensão de conceitos 

inerentes a Química; 

• valorizar, reorganizar e reconstruir o conhecimento previamente adquirido; 

• salientar as várias formas de interpretação do fenômeno e o seu caráter 

interdisciplinar;  

• mostrar a interação entre o discurso científico e o discurso cotidiano e a 

estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas consequências 

ambientais, socioeconômicas e políticas; 

 Esses pontos dão destaque não só ao conhecimento cotidiano dos 

estudantes, mas também sinaliza a sua importância para construção de 

conhecimentos científicos. Para Vigotski (2001), a interlocução entre os conceitos 

científicos e conceitos cotidianos favorece a construção do conceito científico de 

forma descendente, isto é, mais concreta, enquanto que os conceitos cotidianos ou 
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espontâneos se desenvolvem de forma ascendente, para formas cada vez mais 

elaboradas, ou de maior abstração. 

O terceiro tópico é conhecido como "Temas Estruturadores do Ensino de 

Química" (Tabela 1) e tem o objetivo de indicar os conteúdos que, favorecem a 

abordagem desses temas pelos professores. No total são quatro temas 

estruturadores e para o desenvolvimento dos mesmos indicam-se as "Unidades 

Temáticas" que apresentam os conteúdos de química e os objetivos a serem 

alcançados dentro de cada tema estruturador para que "o desenvolvimento dos 

conhecimentos aconteça de forma articulada entre conceitos, linguagens, 

procedimentos próprios e habilidades" (SEEDUC/UFRJ, 2006, p.114). Os três 

primeiros temas estruturadores possuem cada um oito unidades temáticas. Somente 

o quarto tema estruturador é que possui quatro unidades temáticas apenas, mas 

apresentam conteúdos que abordam questões de relevância para a sociedade 

envolvendo conhecimentos científicos e da tecnologia envolvida. 

 

Tabela 1: Conceitos químicos necessários para o desenvolvimento dos Temas Estruturadores I, II, III 

e IV 

I - O mundo macroscópico: a matéria como a 
percebemos 

II - O mundo microscópico: a matéria como 
a interpretamos 

 
1. Propriedades gerais e específicas da matéria 

2. Os estados físicos 
3. As mudanças de estado físico 

4. Processos endotérmicos e exotérmicos 
5. Misturas homogêneas e heterogêneas 

6. Métodos de separação de misturas 
7. Substâncias e os critérios de pureza 

8. Os fenômenos físicos e químicos 

 
1. A linguagem química – símbolos e fórmulas 

2. Os átomos 
3. As partículas fundamentais 

4. Números atômicos e de massa 
5. Os íons 

6. Distribuição eletrônica 
7. A tabela periódica dos elementos 

8. Ligações químicas e as propriedades das substâncias 
 

III - As transformações: a matéria como a olhamos 
(apreciamos, controlamos) 

IV - Recursos energéticos e tecnológicos: a matéria 
como a utilizamos 

 
 
 
 

1. Evidências de uma transformação química 
2. Representação dos fenômenos – equação química 

3. Aspectos quantitativos 
4. Os ácidos e as bases mais comuns 

5. Indicadores ácido-base 
6. Reações de neutralização – formação dos sais mais comuns 

7. Os óxidos mais comuns 
8. Reação de combustão – algumas substâncias orgânicas de 

uso diário 

 
1. Oxidação e redução 

 
Caracterização dos 

fenômenos 
Corrosão 

Pilhas 
Baterias 

 
 

2. Combustíveis 
 

Gás Natural 
Petróleo 
Biogás 
Álcool 

 

 
3. Poluição 

 
Efeito estufa 
Chuva ácida 

Destruição da camada de 
ozônio 

Contaminação por metais 
pesados 

 
4. Radioatividade 

 
Caracterização do fenômeno 

Fusão nuclear 
Fissão nuclear 

Aplicação na medicina e em 
outras áreas 
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 No final de cada tema estruturador existem "Sugestões Metodológicas" nas 

quais propostas como "o uso de artigos, noticias de jornais dentre outros recursos 

que abordem temas relevantes para comunidade em questão" (SEEDUC/UFRJ, 

2006, p. 115) podem ser encontradas para que a aula do professor se torne ainda 

mais enriquecedora. E por fim, ao final desse documento, encontramos as 

"Considerações Finais" mostrando a importância da apropriação de “conceitos 

científicos para o entendimento de situações problemas reais”. 

 De um modo geral a Reorientação Curricular busca como o próprio nome já 

diz, reorientar o currículo para os professores e fazer com que os conteúdos de 

química não fiquem distantes do cotidiano de nossos alunos. Para isso o documento 

fornece propostas que  

[...] partam de vivencias, de indagações, de curiosidade diante dos 

fenômenos da natureza e das grandes questões filosóficas e transportem o 

educando para novas situações-problema nas quais novas perguntas 

aparecem, novos modelos se fazem necessários, novas respostas são 

dadas. Esses estudos não se apresentam, portanto, descontextualizados, 

mas, ao contrario, refletem preocupações atuais, com enfoques a partir de 

conhecimentos modernos e  pertinentes às experiências dos alunos, 

pensamento que guia todos os módulos das diferentes disciplinas 

(SEEDUC/UFRJ, 2006, p. 79). 

Em se tratando dos temas estruturadores do ensino de química o documento 

procura enfatizar conteúdos que deem suporte para se introduzir na sala de aula 

“assuntos de importância social, ambiental, econômica e política que afetem 

diretamente o indivíduo”. De um modo geral o que podemos perceber é que a 

temática ambiental surge nos temas estruturadores: I, III e IV, já que nos mesmos 

surgem, em alguns momentos, possibilidade de discussão de temas ambientais.  

No Tema Estruturador I, “O mundo macroscópico: a matéria como a 

percebemos”, o documento destaca que nesse momento podem ser “levantadas 

questões de relevância ambiental e social, como as águas naturais e seu tratamento 

e exploração, o lixo, os ciclos naturais”. Em “Sugestões Metodológicas” além de 

recomendar o uso de artigos e notícias de jornais chama a atenção para que se 

abordem  
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...temas relevantes para comunidade em questão, como tratamento de 

água, lixo, preservação das condições ambientais e de vida, com a 

finalidade de apresentar as definições propostas pela química como um 

instrumento para entender e intervir na sua realidade (SEEDUC/UFRJ, 

2006, p. 115) 

Nesse sentido, a proposta apresentada no documento aponta para uma 

perspectiva crítica da educação ambiental ao propor uma aproximação do ensino 

aprendizado de química para o entendimento da “sua realidade” com perspectiva de 

intervenção a partir de conhecimentos construídos. Para Guimarães (2004, p.31) a 

educação ambiental crítica "objetiva promover ambientes educativos de mobilização 

dos processos de intervenção sobre a realidade e seus problemas socioambientais". 

O tema estruturador aponta, nesse sentido, para uma proposta de ensino 

contextualizada já que toma temas relevantes para a comunidade como estruturador 

do ensino. 

Os conceitos científicos, outra categoria de análise nesse estudo, são 

sugeridos para serem inseridos na prática educativa como forma de compreensão 

da realidade e consequentemente, como instrumento de intervenção nela. Dessa 

forma, observamos que existe uma subordinação dos conteúdos ao tema proposto, 

evidenciando que para que o nosso alunado possa compreender o mundo 

macroscópico é necessário que esses conceitos estejam ligados à sua realidade 

local, como descrito nas sugestões metodológicas. Além disso, para alcançarmos 

esse objetivo "devem ser levantadas questões de relevância ambiental e social, 

como as águas naturais e seu tratamento e exploração, o lixo, os ciclos naturais". E 

como a sugestão de abordagem é contextualizada com a realidade local possibilita a 

construção desses conceitos científicos num contexto definido e dando sentido a 

conceitos espontâneos dos alunos. 

 No início das sugestões metodológicas, é mostrado que "é necessário que se 

caracterize, por meio da observação controlada, as propriedades e comportamentos 

dos diversos materiais" (SEEDUC/UFRJ, 2006, p. 115). E, como sugestão de 

abordagem propõe a realização de “pequenas demonstrações com materiais 

caseiros que façam parte do cotidiano do aluno, levando-o a estabelecer um vinculo 

efetivo entre a ciência e sua vida" (SEEDUC/UFRJ, 2006, p. 115). Mesmo diante 

dessa preocupação em discutir a elaboração dos conceitos e utilização dos diversos 
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materiais, já que estamos, nesse primeiro momento, iniciando as primeiras reflexões 

sobre a Química e sobre como a matéria é constituída, é preciso que o professor 

fique atento para que esta não seja uma atividade isolada dentro da prática 

pretendida, mas entender que esta é apenas uma das atividades de mediação para 

construção de conhecimentos articulando conceitos espontâneos e científicos. Este 

entendimento é essencial para evitar aquelas atividades que privilegiam apenas a 

exemplificação do que foi ministrado pelo professor em sala de aula, mesmo que 

façam parte do cotidiano do aluno. 

No tocante à temática ambiental o Tema Estruturador III, “As transformações: 

a matéria como a olhamos”, aponta para a questão da poluição da atmosfera, 

entretanto, enfatiza apenas “a identificação e a representação, por meio de nomes e 

fórmulas químicas, dos principais óxidos do cotidiano, presentes na crosta terrestre, 

no mar e na atmosfera e os que apresentam um papel relevante na composição e na 

poluição da atmosfera” (SEEDUC/UFRJ, 2006, p. 118). Entendemos, dessa forma, 

que o item acima aponta para uma proposta de exemplificação, o qual é reforçado 

nas Sugestões Metodológicas, quando diz que o tema “permite apresentar e 

caracterizar os materiais presentes na crosta terrestre, no mar e na atmosfera, os 

que apresentam um papel relevante no processo industrial, na poluição atmosférica, 

no fenômeno do aquecimento global, no processo de obtenção e energia” 

(SEEDUC/UFRJ, 2006, p. 118). Esse tema estruturador, embora enfoque questões 

globais importantes de compreensão para intervenção nesses processos, não 

aponta para proposta mais problematizadora, já que suscita apenas a caracterização 

desses materiais no ambiente destacando que “os conhecimentos adquiridos ficam 

interligados a um determinado contexto, o que permite uma maior compreensão do 

meio que nos cerca e das responsabilidades sociais e econômicas que precisamos 

assumir” (SEEDUC/UFRJ, 2006, p. 118). Como se apenas conhecer os materiais 

presentes em cada um desses fenômenos fosse suficiente para um novo 

posicionamento frente à natureza. Essa é uma perspectiva característica da 

educação ambiental de cunho conservador que tende, 

[...] a privilegiar ou promover: o aspecto cognitivo do processo pedagógico, 

acreditando que transmitindo o conhecimento correto fará com que o 

indivíduo compreenda a problemática ambiental e que isso vá transformar 

seu comportamento e a sociedade; (GUIMARÃES, 2004, p.27) 
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No tocante aos conteúdos químicos, podemos identificar que existe uma 

subordinação dos conteúdos ao tema proposto e, alguns momentos, estes apontam 

para uma aproximação com a temática ambiental quando se objetiva realizar "a 

identificação e compreensão de transformações químicas que estão presentes no 

nosso dia a dia, que ocorrem na natureza e que são utilizadas em sistemas 

produtivos". Entretanto, mesmo que esse estudo deva ser percebido pelos alunos 

em seu cotidiano, o objetivo aqui é de somente identificar e compreender as 

transformações químicas, não havendo uma sugestão para a problematização. Essa 

mesma característica pode ser percebida em "a identificação e a representação, por 

meio de nomes e fórmulas químicas, dos principais óxidos do cotidiano, presentes 

na crosta terrestre, no mar e na atmosfera e os que apresentam um papel relevante 

na composição e na poluição da atmosfera" (SEEDUC/UFRJ, 2006, p. 116) cujo 

objetivo é de somente identificar e representar os principais óxidos. Esse perfil nos 

remete a um viés conteudista e muita das vezes sem sentido para o aluno.  

Apesar de as unidades temáticas enfatizarem a identificação, nomes e as 

fórmulas químicas das substâncias e não apontarem para uma problematização da 

realidade e apenas para uma identificação dessas substâncias na vida cotidiana, 

nas sugestões metodológicas, é dito que os conhecimentos adquiridos neste tema 

estruturador estão  

"interligados a um determinado contexto, o que permite uma maior 

compreensão do meio que nos cerca e das responsabilidades sociais e 

econômicas que precisamos assumir e torna possível evitar o uso excessivo 

de classificações, a memorização de infindáveis normas de nomenclatura, a 

compartimentalizacao do conhecimento químico e o seu distanciamento da 

realidade" (SEEDUC/UFRJ, 2006, p. 118).  

Sugere-se ainda, o "uso de experimentos simples" (SEEDUC/UFRJ, 2006, p. 

118), para entendimento das transformações químicas e caracterização de 

materiais, o que corrobora para nossa discussão de que a utilização desse recurso é 

de somente exemplificar os conceitos.  

 Ou seja, os conceitos científicos presentes no Tema Estruturador III, mesmo 

diante de algumas limitações, precisam estar interligados com o contexto que se 
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busca estudar e/ou analisar, já que o próprio sugere que não haja, assim, uma 

segregação.  

O Tema Estruturador IV “Recursos energéticos e tecnológicos: a matéria 

como a utilizamos”, “objetiva aumentar a compreensão do mundo físico dando maior 

significação aos processos naturais e aos tecnológicos” (SEEDUC/UFRJ, 2006, p. 

118). Sugere que se dê destaque aos aspectos positivos e negativos das “ações 

antrópicas no ambiente com objetivo de geração de energia e insumos” e que se 

avalie as “implicações sociais e ambientais do uso de energia provenientes de 

transformações químicas” (SEEDUC/UFRJ, 2006, p. 118). Não apresenta proposta 

de problematização da produção de energia em determinado território, o que 

favorece a discussão da produção de energia que privilegia apenas os aspectos 

científicos e tecnológicos associados a essa produção e os possíveis impactos 

ambientais. Dessa forma, discussões que favorecem a apropriação dos conceitos 

científicos em determinados contextos, não são apresentados, conforme proposto no 

tema estruturador I.  

No tocante à temática ambiental podemos concluir que os temas 

estruturadores III e IV vão de encontro à proposta da inserção de temas ambientais 

apresentada no tema estruturador I. 

Os conceitos químicos presentes estão relacionados ao tema e permitem 

compreender processos de produção de energia do ponto de vista científico e 

tecnológico, mas a sugestão metodológica não favorece a superação de tais 

conceitos para problematização e compreensão da produção de energia no Rio de 

Janeiro, por exemplo, mesmo que sejam propostos recursos como "a 

implementação de projetos ou a utilização de textos promotores de debates, antes 

do processo de sistematização do conteúdo" para tornar o entendimento desses 

conteúdos mais eficaz, visto que para os autores todo esse processo é "de grande 

valia para despertar o interesse pelo assunto, desenvolver a capacidade de 

expressão e argumentação e a capacidade critica" (SEEDUC/UFRJ, 2006, p. 118).  
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5.2 - CURRÍCULO MÍNIMO EJA 

 

 Após a finalização do Currículo Mínimo para o Ensino Médio Regular, em 

2012, a SEEDUC percebeu que a EJA necessitava de um currículo específico e que 

fornecesse orientações para os professores, assim como as competências que os 

alunos dessa modalidade precisassem desenvolver. Foi então que nesse mesmo 

ano se começou a elaborar o Currículo Mínimo EJA e que só entrou em vigor no ano 

de 2013 nas escolas do Estado do Rio de Janeiro.  

 O documento é composto por uma “Apresentação” onde se informa que o 

material foi elaborado por uma equipe de professores da rede estadual sob a 

supervisão de docentes de universidades públicas do Rio de Janeiro em parceria 

com a Fundação CECIERJ, sendo, portanto, também, um guia para os professores 

que atuam nessa modalidade de ensino. Informa ainda, que na elaboração do 

documento tomou-se, dentre outros, como referência, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para EJA, os Parâmetros e as Orientações Curriculares Nacionais. E, 

apresenta a proposta do currículo de Química nessa modalidade de ensino, onde 

buscou-se “fugir de um currículo conteudista, que pressupõe o aluno como uma 

tabula rasa, privilegiando-se uma proposta que permitisse um processo de 

aprendizagem dialógico” (RIO DE JANEIRO, 2013, p.02). 

Logo depois há uma “Introdução” onde é destacada a importância do ensino 

de química, o papel do professor na EJA e as habilidades e competências que 

devem ser priorizadas por esses docentes para a formação dos alunos. Assim, o 

Currículo Mínimo 

[...] não tem a pretensão de abarcar todo o conteúdo de Química a ser 

ensinado pelos professores do Ensino Médio da Educação de Jovens e 

Adultos. Apostamos em oferecer uma seleção de competências e 

habilidades que resgata maior interesse pelos sentidos e representações do 

imaginário social do aluno, mas sem deixar de lado temas essenciais ao 

ensino de Química. Assim, entendemos que o professor deve privilegiar os 

fenômenos químicos e suas relações com o cotidiano, em detrimento ao 

tradicional ensino numérico-matemático, com um grande número de regras 

e exceções. Por meio da exemplificação, em vez da apresentação da 

extensa nomenclatura de compostos orgânicos e inorgânicos, damos lugar 
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às principais propriedades e aplicações de diferentes grupos de moléculas, 

algumas já selecionadas pela sua importância. Do mesmo modo, buscamos 

atrelar as inúmeras funções orgânicas a grupos de biomoléculas vitais, 

adequando assim o grande volume de conteúdo ao pequeno intervalo de 

tempo (RIO DE JANEIRO, 2013, p.03). 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais a contextualização, 

juntamente, com a interdisciplinaridade são eixos centrais na organização do 

trabalho pedagógico. Tal encaminhamento está também presente nos outros dois 

documentos que nortearam a elaboração do currículo mínimo. Entretanto, na 

Apresentação e Introdução desse documento aos professores não está presente 

uma proposta que aponte para inserção em sala de aula de práticas de ensino que 

tomem a contextualização, categoria de análise nesse estudo, como um princípio 

norteador do ensino de química ou mesmo estruturador do trabalho pedagógico. É 

apenas pontuado “que o professor deve privilegiar os fenômenos químicos e suas 

relações com o cotidiano” ou então se valer de “exemplificação” para apontar a 

“importância de compostos orgânicos”.  

Tais pontos podem ratificar entendimentos equivocados sobre 

contextualização, como se apenas uma “exemplificação” ou o estabelecimento de 

relações com o cotidiano, sem a devida problematização, pudessem ser tomadas 

como práticas contextualizadas.  

[...] contextualizar o ensino significa incorporar vivências concretas e 

diversificadas, e também incorporar o aprendizado em novas vivências. 

Contextualizar é uma postura frente ao ensino o tempo todo, não é 

exemplificar. É assumir que todo conhecimento envolve uma relação entre 

sujeito e objeto. Contextualizar é construir significados e significados não 

são neutros, incorporam valores porque explicitam o cotidiano, constroem 

compreensão de problemas do entorno social e cultural, ou facilitam viver o 

processo da descoberta. Contextualizar o conhecimento no seu próprio 

processo de produção é criar condições para que o aluno experimente a 

curiosidade, o encantamento da descoberta e a satisfação de construir o 

conhecimento com autonomia, construir uma visão de mundo e um projeto 

com identidade própria (WARTHA e FALJONI-ALÁRIO, 2005, pp, 43-44) 

 No documento podemos ainda identificar uma estrutura onde são sugeridas 

habilidades e competências para as três fases do ensino médio. Em cada fase 
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existem dois bimestres e seus respectivos eixos temáticos que são os assuntos 

principais que os professores deverão desenvolver junto com os alunos (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Fases da EJA distribuídas pelos respectivos eixos temáticos 

FASE BIM. EIXO TEMÁTICO 

 
I 

1º. Química, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 

2º. Atomística, Tabela Periódica e Reações Químicas 

 
II 

1º. Comportamento químico das substâncias 

2º. Misturas multicomponentes e Cinética Química 

 
III 

1º. Química Orgânica – Hidrocarbonetos e Combustíveis 

2º. Química Orgânica – Funções Oxigenadas e Alimentos 

 

 Dentro de cada eixo são apresentadas essas habilidades e competências, 

como se fossem objetivos que o professor deve alcançar com os alunos. 

É importante lembrar que as habilidades e competências que constam neste 

documento fazem parte do que entendemos como o mínimo necessário à 

formação de um aluno do EJA. Contudo esperamos que cada professor se 

sinta verdadeiramente a vontade para acrescentar a ele quaisquer novas 

possibilidades, de acordo com a realidade pessoal e de seu contexto 

educacional (RIO DE JANEIRO, 2013, p.03). 

 Assim, a possibilidade de aproximação de conceitos científicos com a 

“realidade pessoal ou contexto educacional” é reforçada pelo viés da “relação com o 

cotidiano” ou “exemplificação".  

 Dessa forma, como não está explicitada na Apresentação e na Introdução do 

documento a intencionalidade em se trazer a contextualização para o ensino de 

química na EJA, a temática ambiental, que seria uma proposta para tal, também não 

está presente. 

Na apresentação do Currículo, propriamente dito, fizemos a leitura do 

conteúdo de cada uma das fases, eixo temático e habilidades e competências, 

buscando a inserção da temática ambiental. Assim, foram analisados somente os 

dois primeiros bimestres da Fase I e o primeiro bimestre das Fases II e III. 
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A Fase I do primeiro bimestre é intitulada “Química, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente” (Figura 1), proposta essa que o próprio título nos remete ao movimento 

CTSA (Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente).  

Figura 1: Habilidades e Competências presentes no primeiro bimestre da Fase I. 

 

Nos documentos oficiais que nortearam a elaboração desse currículo há uma 

série de indicações que apontam aproximações do ensino de ciências com a 

educação CTSA, como forma de contextualização no ensino. São essas: 

Entender a relação entre o desenvolvimento das ciências naturais e o 

desenvolvimento tecnológico e associar as diferentes tecnologias aos 

problemas que se propuseram e propõem solucionar. 

Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências naturais na sua 

vida pessoal, nos processos de produção, no desenvolvimento do 

conhecimento e na vida social. 

Aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais na escola, no 

trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida. (BRASIL, 2000, p. 

13). 

Apesar de esse eixo trazer a intenção de se incluir a temática ambiental, já 

explicitada no seu título, que também aponta para a perspectiva CTSA, das onze 

“Habilidades e Competências” definidas para esse bimestre apenas uma se 

aproxima da temática ambiental “Conhecer algumas tecnologias aplicadas na 

melhoria da sociedade e como a Química está relacionada às mesmas (energias 
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alternativas, fármacos, metalurgia, nanotecnologia)”. Entretanto, seguindo as 

orientações constantes da Apresentação e Introdução do currículo, esta 

competência/habilidade se relaciona mais com ilustrar ou “exemplificar” onde a 

química está presente na sociedade, do que entender as relações que são 

estabelecidas entre o conhecimento químico, a tecnologia a ele associada e os 

impactos socioambientais resultantes, com a intenção apenas de ilustrar para os 

alunos a importância da Ciência Química. Nesse sentido, “a ideia evidenciada é que 

as práticas de ensino devem ser ilustrativas no sentido do entretenimento, mas sem 

a realização de nenhum tipo de discussão de como este tipo de prática pode de fato 

contribuir com a formação do conceito científico” (OLIVEIRA et al, 2015, p.33). Tal 

perspectiva, nesse bimestre, é reforçada, quando em alguns momentos se diz, que 

se deve estabelecer relação de conceitos químicos com o cotidiano. 

Ao se tratar de “energias alternativas”, tema inerente à temática ambiental, 

esta estrutura aponta para uma abordagem da temática de forma 

descontextualizada da realidade social e com viés conservador (GUIMARÃES, 

2004), como se apenas a ilustração ou exemplificação de onde determinado 

conhecimento químico é aplicado fosse suficiente para se entender questões ligadas 

ao cotidiano social, o que não contribui para o entendimento do tema e, muitas 

vezes, nem mesmo para o entendimento dos conceitos químicos a ele relacionados. 

Além disso, nessa visão conservadora "os conteúdos são ensinados teoricamente e 

muitas vezes não são assimilados com a realidade, sendo apenas uma transmissão 

de conhecimentos fragmentados" (BEGNAME et al, 2015, s.p).  

Além de situar a Química em relação a sua origem e evolução e de como a 

mesma se relaciona com tecnologias aplicadas na melhoria da sociedade, nesse 

bimestre estão presentes conceitos, outra categoria de análise nesse estudo, 

referentes ao conteúdo matéria e suas transformações. Assim conceitos de 

mudança de estado, substâncias, misturas e propriedades físicas e químicas estão 

presentes nesse bimestre. Espera-se, ainda, que o aluno aprenda a representar e 

interpretar tais fenômenos graficamente. Nesse caso, não observamos nem uma 

subordinação de conteúdo e/ou conceitos ao tema do eixo desse bimestre ou de 

tema ao conteúdo. 
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Apesar do eixo temático estar relacionado à química e suas relações com a 

tecnologia, sociedade e ambiente os conceitos abordados nesse bimestre, seguem 

um conteúdo tradicionalmente presente nos livros didáticos de Química e também 

presente nas aulas de cursos regulares com o objetivo de diferenciar substâncias 

simples e compostas; identificar propriedades químicas e físicas; compreender 

estados físicos, dentre outros. Não que tais conceitos não sejam relevantes para os 

alunos de EJA, mas na estrutura do currículo mínimo o próprio tema do eixo, do 

primeiro bimestre, caracteriza também uma ilustração.  

Tal característica pode ser consequência dos currículos que ainda se 

caracterizam com um viés conteudista, sendo que  

na maioria deles ainda se encontra a mesma sequência de conteúdos vista 

em sumários de livros didáticos de química para o ensino médio. Todavia, 

apesar de no passado ter sido estabelecido pelo MEC um conjunto de 

conteúdos fixos obrigatórios para a Química e outras áreas do saber, 

atualmente os documentos legais não fazem mais essa imposição 

(RIBEIRO e MESQUITA, 2012, P. 173) 

 O segundo bimestre, Fase I, cujo eixo temático se intitula "Atomística, Tabela 

Periódica e Reações Químicas", possui onze “Habilidades e Competências” sendo 

que apenas uma se aproxima da temática ambiental "Reconhecer a presença dos 

elementos químicos na natureza, como nos recursos minerais, atmosfera e fora de 

nosso planeta". (Figura 2) 

Figura 2: Habilidades e Competências presentes no segundo bimestre da Fase I. 
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 Mais uma vez, observamos que não existe orientação para uma abordagem 

contextualizada dos conteúdos, mas apenas uma “seleção de competências e 

habilidades que resgata maior interesse pelos sentidos e representações do 

imaginário social do aluno” (RIO DE JANEIRO, 2013, p.03). Essa forma de 

"exemplificação" ou "ilustração" corrobora para as discussões realizadas até o 

momento nesse trabalho e que está intrinsecamente ligada à fala de Macedo e Silva 

(2010, p. 02) quando os mesmos relatam que esse tipo de abordagem busca 

somente "a utilização de aspectos do cotidiano", assim como "articular o conteúdo 

ministrado em sala de aula com a realidade vivenciada pelo aluno em seu dia-a-dia". 

Além disso, essa temática encontra-se respaldada pelo caráter mais conservador da 

EA, onde é necessário somente identificar a presença dos elementos químicos na 

natureza e não problematizar as causas e as consequências desses mesmos 

elementos na natureza.  

 Com relação à categoria conceitos químicos o que observamos foi somente a 

caracterização dos elementos químicos de forma geral. A única possibilidade de 

problematização e de entendimento da presença desses elementos químicos, em 

função de suas propriedades, seja na saúde, no ambiente, nos avanços 

tecnológicos, dentre outros está presente no item “Reconhecer a presença dos 

elementos químicos na natureza, como nos recursos minerais, atmosfera e fora de 

nosso planeta”. Mesmo item discutido no parágrafo anterior.  

A Fase II, primeiro bimestre, é representada pelo eixo temático 

"Comportamentos químicos das substâncias" e possui oito “Habilidades e 

Competências”, sendo identificadas duas próximas à temática ambiental. (Figura 3). 

Figura 3: Habilidades e Competências presentes no primeiro bimestre da Fase II. 
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A primeira delas se refere a questões ligadas a recursos naturais, mas no 

sentido apenas de “reconhecimento de que o solo e a água presente na hidrosfera 

possuem um caráter ácido e/ou básico”.  

Além disso, os conceitos químicos presentes nesse eixo temático “nomear os 

principais ácidos, bases, sais e óxidos e relacioná-los à sua aplicação” reforçam o 

caráter de ilustração do conhecimento químicos em situações cotidianas.  

A segunda “Habilidade e Competência” aponta para uma maior aproximação 

com uma proposta contextualizada, como preconizado nos documentos oficiais e em 

trabalhos de autores da área, no momento em que chama os sujeitos para 

"Compreender a contribuição dos óxidos para a formação da chuva ácida e suas 

consequências ambientais". 

Essa temática nos possibilita, mesmo com a carência de uma proposta de 

como trabalharmos a mesma em sala de aula, de articular conceitos químicos e 

tecnológicos com problemas ambientais. Tal articulação é bastante presente 

também nos livros didáticos de Química comuns em aulas regulares do Ensino 

Médio. Entretanto, na maioria das vezes, essa articulação surge de forma mais 

ampla, isto é, aponta-se que quando determinados óxidos interagem com a água 

presente na atmosfera formam o que chamamos de chuva ácida e esta pode alterar 

o pH de água de lagos, danificar patrimônios, etc.  

Esta mesma possibilidade de articulação de conceitos químicos e 

tecnológicos com problemas ambientais é observada no primeiro bimestre da Fase 

III “Associar a queima de combustíveis ao processo de transformação de energia 

(potencial em cinética)8 e à poluição” (Figura 4).  

                                                 
8
 No referido documento a informação de transformação de energia é apresentada de forma 

equivocada, sendo a queima de combustíveis associada ao processo de transformação de energia 
química em cinética. 
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Figura 4: Habilidades e Competências presentes no primeiro bimestre da Fase III. 

 

Para possibilitar uma leitura mais crítica da realidade essas abordagens 

precisam se aproximar mais do contexto social dos educandos, de forma que estes 

conhecimentos favoreçam a problematização, a compreensão dessa realidade e a 

superação de ideia de responsabilização da degradação ambiental posta em “um 

homem genérico, fora da história, descontextualizado social e politicamente”. 

(LOUREIRO, 2005, p. 1475). Esta perspectiva aproxima o ensino de química com a 

educação ambiental crítica, que,  

[...] objetiva promover ambientes educativos de mobilização dos processos 

de intervenção sobre a realidade e seus problemas socioambientais. As 

ações pedagógicas devem superar a mera transmissão de conhecimentos 

ecologicamente corretos... No entanto, superar essa tendência não significa 

negá-las, mas apropriá-las ao contexto crítico que pretendemos no 

processo educativo. (GUIMARÃES, 2004, p.31) 

Em relação aos conceitos químicos presentes nesse eixo temático podemos 

dizer que existe uma subordinação dos conteúdos ao tema do eixo. No tocante à 

habilidade e competência “reconhecer características de cadeias carbônicas para 

estabelecer relação com as frações de petróleo, saturação de gorduras e presença 

de eteno no amadurecimento de frutas”, novamente é trazida uma proposta de 

ilustração de algumas situações nas quais determinado tipo de cadeia carbônica se 

apresenta. O eixo traz ainda o conceito de calor de combustão associado ao número 

de carbonos dos compostos orgânicos, o que pode possibilitar uma discussão 

acerca da emissão de gases contribuidores do aquecimento global, com base nos 

combustíveis utilizados ou somente uma discussão acerca das relações 

estequiométricas entre combustível e calor liberado. 
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Ao analisar os conteúdos presentes nas duas modalidades de ensino (Tabela 

3) observamos que os conteúdos tabela periódica, ligações químicas interatômicas e 

intermoleculares, quantidade de matéria e cálculos estequiométricos, termoquímica, 

cinética de decaimento radioativo, equilíbrio químico, eletroquímica e polímeros são 

alguns dos conteúdos que estão presentes no currículo mínimo do Ensino Médio 

Regular e que não estão presentes no currículo mínimo da EJA. Podemos ainda 

observar que alguns conceitos característicos de cada um desses conteúdos 

perpassam algumas das “habilidades e competências” previstas para a EJA, como 

por exemplo, “relacionar calor de combustão com o número de carbonos do 

combustível utilizado". Ou ainda, em alguns momentos, o conteúdo da EJA 

ultrapassa aquele previsto para o Regular, como no caso da “Dualidade onda-

partícula e a incerteza probabilística no modelo atômico quântico” no estudo do 

átomo. 
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Tabela 3 - Conceitos químicos identificados no Currículo Mínimo do Ensino Médio Regular e da EJA.

E
N

S
IN

O
 M

É
D

IO
 

1ª SÉRIE 2ª SÉRIE 3ª SÉRIE 

1° 
BIMESTRE 

2° 
BIMESTRE 

3° 
BIMESTRE 

4° 
BIMESTRE 

1° 
BIMESTRE 

2° 
BIMESTRE 

3° 
BIMESTRE 

 
4° BIMESTRE 

 
1° BIMESTRE 

2° 
BIMESTRE 

3° 
BIMESTRE 

4° 
BIMESTRE 

 
 
 
 

Transformação 
química e física 
Propriedades 

físicas 
Métodos de 
separação 
Gráfico de 

substância pura 
e misturas 

 
Teoria dos 
modelos 
atômicos 

Leis de Lavoisier 
e de Proust. 
Substância 
simples e 
substância 
composta. 

 
 

Constituição do 
átomo (prótons, 

nêutrons, 
elétrons, sub-

partículas) 
Distribuição 
eletrônica de 
Linus Pauling 
para átomos e 

íons e 
relacionamento 
com a posição 
dos elementos 

na tabela 
 

Átomo, 
Elemento 

químico, isótopo 
Critério de 

organização da 
tabela periódica. 

 

 
 
 

Propriedades 
periódicas 
(tamanho 
atômico, 

eletronegativida
de e potencial 
de ionização) 

 
 

Compreensão 
de ligação 
química 

Teoria do octeto 
Ligações iônicas 

e covalentes 
Ligações 

químicas e 
propriedades de 

materiais 
 

 
Caráter iônico e 

caráter 
covalente de 
uma ligação. 

Representação 
das ligações 
covalentes, 

destacando a 
organização de 

cadeias 
carbônicas 

 
Tipos de 

interações 
intermoleculares 

(ligação de 
hidrogênio, 
interações 

dipolo-dipolo, 
dipolo-induzido) 
e relacioná-las 

às propriedades 
físicas 

 
 
 
 
 
 

Conceito de 
ácido e base de 

Arrhenius. 
Nomear os 

principais ácidos 
inorgânicos e 

orgânicos; sais, 
bases e óxidos. 
Identificar acidez 

e basicidade 
com escala de 

pH 

 
 
 
 
 
 

Conceito de mol 
e a constante de 

Avogadro. 
Massa molar 
Lei dos gases 

ideais 
 
 

Balanceamento 
de equações 

simples. 
Lei de Lavoisier 

e Proust 

 
 
 
 
 
 

Suspensões, 
colóides e 
soluções 

Coeficiente de 
solubilidade 
Formas de 
expressar 

concentração 
(comum, 

porcentagem em 
massa e volume, 

mol/L; ppm e 
ppb ) 

 
Processos 

endotérmicos e 
exotérmicos. 

Entalpia de reação 
e de quantidade de 

matéria 
Interpretação 

gráfica de função 
de estado 

 
Combustão 
completa e 
incompleta. 

Espontaneidade 
de reação e 

energia livre de 
Gibbs. 

Entropia e a 
entalpia. 

Fatores que 
influenciam a 
velocidade de 

reação 
Gráfico de cinética 

Cinética de 
decaimento 

radioativo (tempo 
de meia-vida). 

 
 
 
 
 

Equilíbrio dinâmico 
Interpretação 

gráfica 
(concentração x 

tempo) de equilíbrio 
Principio de Le 

Chatelier 
Equilíbrio iônico da 

água (Bronsted) 
Conceito de pH e 

pOH 

 
 
 
 
 

Reação de 
Oxido-Redução 
Agente redutor e 

oxidante 
Pilhas e baterias 

e cálculo de 
DDP 

Corrosão 
Eletrólise 

 
 
 
 
 

Classificação de 
cadeias 

carbônicas 
Identificação e 
nomenclatura 
das principais 

funções 
hidrocarbonetos, 
álcool, aldeídos, 
cetonas, ácidos 

carboxílicos, 
éteres, ésteres, 
aminas, amidas, 

fenóis, 
compostos 

nitrogenados e 
haletos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polímeros 
Biomoléculas 

E
J
A

 

FASE I FASE II FASE III 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 

 
 
 
 

Transformação química e física 
Propriedades físicas e químicas 

Métodos de separação 
Gráficos de substância pura e 

misturas 
Misturas homogêneas e 

heterogêneas 
Substância simples e substância 

composta 

 
Teoria dos modelos atômicos 

Constituição do átomo (prótons, 
nêutrons, elétrons, sub-partículas) 

Dualidade onda-partícula e a 
incerteza probabilística no modelo 

atômico quântico. 
Átomo, Elemento químico, isótopo 
Critério de organização da tabela 

periódica. 
Representação de reação química, 
identificação de seus constituintes e 

balanceamento simples 
 

 
 
 
 
 

Conceito de ácido e base de 
Arrhenius. 

Nomear os principais ácidos 
inorgânicos e orgânicos; sais, bases 

e óxidos. 
Identificar acidez e basicidade com 

escala de pH 
Reações de neutralização 

 

 
Suspensões, colóides e soluções 

Coeficiente de solubilidade 
Formas de expressar concentração 
(comum, porcentagem em massa e 

volume) 
 
 

Fatores que influenciam a velocidade 
de reação (i.e.: concentração de 
reagentes, temperatura, pressão, 

estado de agregação e catalisador). 
Interpretação gráfica de cinética de 

consumo de reagente e transformação 
em produto 

 
 
 
 
 
 

Classificação de cadeias carbônicas 
 
 

Reação de combustão 
Relacionar calor de combustão com 
número de carbonos do combustível 

 

 
 
 
 

Identificar as principais funções 
oxigenadas (álcool, éter, cetona, 
aldeído, éster e ácido carboxílico) 

 
 

Estabelecer relação entre a 
quantidade de energia ingerida e a 

quantidade de energia gasta durante 
atividades diárias. 
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Podemos observar que, como um todo, o documento aponta uma 

preocupação maior com os conteúdos/conceitos a serem trabalhados na EJA, isto é, 

os conceitos mínimos que devem estar presentes nessa modalidade de ensino. E 

que, juntamente, com a ausência de orientação para o trabalho dos professores, 

embora esteja presente nos documentos oficiais como os PCN´s que nortearam a 

construção do Currículo Mínimo, a forma de apresentação dos objetivos, isto é, as 

“Habilidades e Competências” de cada eixo temático aponta, o tempo todo, para 

uma prática de ensino em que a ilustração e exemplificação são as formas de 

contextualização pretendidas na EJA. Neste sentido, entendemos que quando a 

temática ambiental é inserida, esta tende a seguir pelo viés mais conservador da 

educação para o ambiente. 
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5.3 - MANUAL DO PROFESSOR NOVA EJA 

 

 Em 2013 a SEEDUC/CECIERJ lança uma nova política para EJA, onde são 

apresentados para os professores dessa modalidade de ensino metodologias, 

currículo específico, material didático próprio, recursos multimídias e propostas de 

aulas. Por esta nova política a inserção do professor se dá por adesão, sendo 

“obrigatória a sua participação nas formações em dois módulos, na mesma 

disciplina” (RIO DE JANEIRO, 2015, p.5). 

 Assim, a EJA passa a ter um material didático próprio, tanto para o aluno 

quanto para o professor, para todas as áreas de conhecimento, distribuídos em 

quatro módulos. Estes materiais estão disponíveis no sítio eletrônico do Projeto 

SEEDUC9. O material para a disciplina Química é apresentado nos Módulos II e IV 

que se dividem em dois Volumes. Cada Volume possui um total de cinco Unidades, 

que possuem o mesmo título no Material do Aluno10. A figura 5 ilustra o sumário do 

Módulo II, Volume 1.  

 Figura 5 - Sumário do Material do Professor elaborado para o Módulo II da EJA.  

                                                 
9
 Disponível em : <http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja.php> 

10
 O Material do Aluno é dividido por área. A Química integra a área de Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias. 
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 No Material do Professor cada uma dessas unidades é iniciada com uma 

pequena Introdução, onde são apresentados sugestões de abordagem da unidade 

em sala de aula.  A seguir são detalhados a estimativa de número de aulas para 

se trabalhar a unidade, objetivos da mesma e as atividades disponíveis (recursos 

multimídias, propostas de atividade em grupo e/ou individual, exercícios, 

avaliações...). 

 Observamos que não existe no material uma indicação de quais os conteúdos 

químicos que serão trabalhados na unidade. Eles são possíveis de identificação 

apenas pela descrição dos objetivos da unidade e das atividades propostas. Consta 

ainda do Material uma espécie de “um passo a passo” para o trabalho em sala de 

aula. Este é apresentado na forma de “Seções”. A figura 6 ilustra os objetivos e as 

Seções da Unidade 11: De que somos feitos. 

Figura 6 - Apresentação dos objetivos e as seções da Unidade 11. 

 

 Após são apresentados “Recursos e ideias para o Professor” utilizar em sala 

de aula. Esses recursos são propostas de atividades que o professor pode utilizar 

em cada uma das Seções. É importante frisar que o professor deve optar pela 

atividade que tenha uma maior adequação para sua turma. A figura 7 ilustra os tipos 

de atividades disponíveis para a unidade. 
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Figura 7: Tipos de atividades sugeridas para o professor 

  

 Nas páginas seguintes do material podemos encontrar sempre uma atividade 

inicial que busca englobar os possíveis assuntos que irão surgir no decorrer da 

leitura. Cada atividade sempre constará de: Título; Material necessário para executá-

la; Uma breve descrição da mesma; Como a turma deve ser dividida para poder 

executá-la e o Tempo estimado para que o professor se planeje.  

 Tanto a atividade inicial quanto as seções possuem Aspectos Operacionais e 

Aspectos Pedagógicos. Os Aspectos Operacionais surgem como uma orientação de 

como o professor deve iniciar a dinâmica em sala de aula com a atividade escolhida, 

assim como orientar, de forma correta, os alunos. Os Aspectos Pedagógicos, por 

sua vez, surgem como um passo a passo da ação do professor em sala de aula. Em 

alguns momentos, sugere, também, alguns questionamentos que os professores 

podem fazer para os alunos, as possíveis respostas e como o professor deve agir ao 

respondê-las.  

 Ao final da última seção existe a seção conhecida como "Atividade de 

Avaliação" que tem o objetivo, como o nome já diz, de avaliar os conhecimentos 

químicos adquiridos pelos estudantes durante a unidade em questão.  

 E por fim existe o gabarito das atividades que são realizadas em grupo ou que 

são distribuídas em sala pelo professor. Além disso, o professor encontra dicas 

como: filmes, artigos, jogos e textos sobre os conteúdos da unidade. A unidade se 
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encerra com os anexos que são justamente as atividades que serão escolhidas 

pelos professores. 

 Como cada unidade possui os objetivos que se deseja alcançar com os 

alunos, criamos, através desses objetivos e das atividades da unidade, a Tabela 4 

com os principais conteúdos de química. 

 
 
Tabela 4: Principais conteúdos de química identificados na Nova EJA 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na etapa de unitarização da análise buscamos levantar a presença dos temas 

ambientais. De um modo geral, essa temática pouco se destacou no Material do 

Professor, mesmo existindo, em algumas unidades, a possibilidade de discussão de 

temas ambientais. 

 No Módulo II, Volume 1, identificamos somente na Unidade 12, mais 

especificamente nas seções 2 e 3, a presença de palavras referentes à temática 

ambiental.  

N 
O 
V 
A 
  

E 
J 
A 

MÓDULO II MÓDULO IV 

VOLUME 1 VOLUME 2 VOLUME 1 VOLUME 2 

1. Propriedades gerais e 
especificas da matéria 
2. Os estados físicos 

3. As mudanças de estado 
físico 

4. Misturas homogêneas e 
heterogêneas 

5. Métodos de separação 
de misturas 

6. Os fenômenos físicos e 
químicos 

7.  A linguagem química – 
símbolos e formulas 

8. Os átomos 
9. As partículas 
fundamentais 

10. Números atômicos e 
de massa 

11. Distribuição eletrônica 
12. A tabela periódica dos 

elementos 

 
1. Ligações químicas e 

as propriedades das 
substancias 

2. Evidencias de uma 
transformação química 
3. Representação dos 
fenômenos – equação 

química 
4. Aspectos 
quantitativos 

5. Os ácidos e as bases 
mais comuns 

6. Indicadores ácido-
base 

7. Reações de 
neutralização – 

formação dos sais mais 
comuns 

8. Os óxidos mais 
comuns 

9 . Estequiometria 
10. Soluções 

 
 

 

1. Termoquímica 
2. Cinética Química 

3. Reação de 
combustão 

4. Equilíbrio Químico 
5. Oxidação e 

Redução 
 

 
1. Introdução a Química 

Orgânica 
2. Hidrocarbonetos 

3.  Funções Orgânicas 
Oxigenadas 

4.  Funções Orgânicas 
Nitrogenadas 

5.  Polímeros Sintéticos 
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E para que a densidade não fique restrita ao espaço escolar, instigue-os 

sobre alguns problemas ambientais, para ressaltar alguns dos efeitos da 

densidade no dia a dia. Por exemplo, situações onde óleos são derramados 

ao mar e que por serem menos densos, acabam sendo uma barreira à 

passagem da luz solar, impedindo a fotossíntese do fitoplâncton que 

acabará por comprometer toda uma cadeia alimentar (RIO DE JANEIRO, 

2013, p.61, MÓDULO II, VOLUME 1) 

 Observamos que apesar do documento sugerir aos professores que estes 

busquem “ressaltar alguns dos efeitos da densidade no dia a dia” dando como 

exemplo problemas ambientais, tais como o derramamento de óleos no mar, este se 

limita à exemplificação de um conhecimento científico no dia a dia, para que o 

mesmo “não fique restrito ao espaço escolar”. Portanto, os Aspectos Pedagógicos 

surgem no sentido de valorização da experiência sensível e não da experiência 

problematizada que possa fornecer uma leitura crítica do assunto. Em termos de 

entendimento da temática ambiental as orientações/sugestões contidas nessa 

Unidade reforçam um viés conservador do entendimento da crise ambiental.  

 Assim, com orientações/sugestões para ensino aprendizagem de conceitos 

químicos, restritos a uma visão de "contextualização relacionada a aplicações do 

conhecimento químico, ou seja, concepções sobre contextualização como 

exemplificação e ilustrações de contextos para ensinar o conteúdo de química 

(WARTHA et al, 2013, p. 88), referentes à propriedades da matéria que possa 

contribuir não só para o entendimento dos conceitos químicos, como também para 

se compreender dados da realidade/cotidiano de nossos alunos, não é favorecida.  

 Para o Módulo II, Volume 2, a temática ambiental foi identificada somente na 

Unidade 13, mais especificamente na Seção 5, onde é retratada a poluição por 

veículos e a preocupação com os gases liberados. A atividade onde se insere o 

tema se inicia com a leitura de uma reportagem sobre a poluição veicular no estado 

de São Paulo, entretanto, nos aspectos pedagógicos é dito que a mesma pode “se 

encaixar perfeitamente no Rio de Janeiro” e, acrescenta que: 

Achamos interessante explorar quais seriam os poluentes liberados (óxidos 

de nitrogênio, de enxofre e de carbono, os hidrocarbonetos, além do 

material particulado) e os efeitos que acarretam na população 

(comprometimento dos olhos, nariz e garganta, dores de cabeça, tosse, 
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enjoo, assim como problemas respiratórios mais graves) [RIO DE JANEIRO, 

2013, p.81-82]. 

 Mesmo diante de uma atividade que propõe a problematização da poluição 

atmosférica e dos problemas que essas emissões acarretam para a população, não 

existe uma orientação de como o professor poderia “explorar” quais seriam os 

poluentes liberados no Rio de Janeiro e os “efeitos para a população”. Nesse 

sentido, considerando as orientações para o desenvolvimento dos conteúdos 

preponderantes no material, a abordagem da temática ambiental tende a surgir de 

uma forma mais ampla, isto é, identificando quais são os poluentes característicos 

de emissões veiculares e os tipos freqüente de efeitos para a população, o que não 

favorece a compreensão de como tal situação acontece no cotidiano do aluno. 

É interessante notar que quando o material traz uma sugestão de 

problematização de um conhecimento científico e não somente a ilustração do 

mesmo esse é feito no conteúdo de funções inorgânicas, mais especificamente nos 

óxidos, discussão tão freqüente em livros didáticos, que usualmente, segue o 

mesmo tipo de abordagem. 

 No Módulo IV, Volume 1, por outro lado, a inserção de temas ambientais se 

fez presente em um número considerável de  unidades. Na Unidade 11, onde se 

aborda os Combustíveis e Energia, logo na Introdução já é informado ao professor 

que os conteúdos da unidade estão relacionados, dentre outros, à questão 

ambiental.  

São igualmente abordados, dentro dessa unidade, os diferentes tipos de 

combustíveis explorados pelo homem. As questões energéticas nos 

remetem a outras, ligadas ao desenvolvimento dos países, onde o avanço 

tecnológico e crescimento trazem consequências diretas e indiretas ao meio 

ambiente. A Termoquímica com seus códigos, nomenclaturas e saberes, 

nos possibilita reflexões desde hábitos diários ligados à alimentação e ao 

sedentarismo, até as questões de desequilíbrio ambiental pelos processos 

de obtenção de energia, que ocorrem sem controle e visão de 

sustentabilidade (RIO DE JANEIRO, 2013, p.5). 

 A atividade inicial propõe a “reflexão como introdução ao tema “Combustíveis 

e Energia” de uma forma dinâmica e teatral”  
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Compartilhamos da ideia de que desenvolver o senso crítico frente a uma 

situação é tão importante quanto todo o conteúdo tradicional que a cerca. 

As reações de combustão de combustíveis fósseis trazem consigo, além da 

energia em si, alguns subprodutos ou efeitos prejudiciais ao homem e ao 

meio ambiente. Há várias frentes em jogo, a poluição em si, o aquecimento 

global/efeito estufa, as consequências das alterações climáticas, as 

doenças respiratórias, o aumento das queimadas de ordem natural, entre 

outras. Assim, achamos interessante esta abordagem, dando à turma a 

oportunidade de questionar, discutir e refletir sobre as questões pertinentes 

a estes assuntos, de forma lúdica (RIO DE JANEIRO, 2013, p.15). 

 Para tal, propõe a leitura com a turma de três textos. 

O primeiro texto aborda as questões ambientais em que, estando tudo 

interligado, qualquer desequilíbrio na Natureza põe em risco a própria 

existência do homem. O segundo, versa sobre as queimadas e suas 

agressões à fauna e à flora. O texto é na verdade a letra de uma música 

que pode ser, inclusive, ser apresentada a eles (se quiser e puder, é claro!). 

O terceiro texto, como um bálsamo, nos traz alguma esperança de que a 

distribuição e a manutenção energética se dê de forma igualitária e 

sustentável no nosso planeta (RIO DE JANEIRO, 2013, p.15).  

 Os textos propostos versam sobre temáticas globais, que são importantes 

para entendimento de fenômenos naturais, enfatizam o ambiente como o resultado 

do equilíbrio de fluxos energéticos e balanços de massa. Acabam por enfatizar 

apenas o equilíbrio da natureza e esvaziam de sentido a concretude da relação 

sociedade-natureza.  

 A seguir são introduzidos os conceitos científicos: calor e temperatura; 

reações químicas com liberação ou absorção de calor; variação de entalpia e 

motores de explosão. Outros conceitos relacionados ao conteúdo de termoquímica 

são apresentados na unidade 12; completando assim a sequência tradicional do 

conteúdo termoquímica. Na Seção 6 “os motores de explosão: um exemplo de 

como se aplicam as reações endo e exotérmicas”, é quando surge a proposta de 

relacionar conteúdo químico com a temática ambiental,  

Professor(a), sabemos que tão importante quanto compreender as 

diferentes etapas de um motor de combustão interna, está a compreensão 

da queima dos combustíveis em si. Por isso, sugerimos esta atividade que 

envolve a interpretação de três situações distintas e suas correlações finais. 
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Um bom momento para trabalhar também as questões ambientais ligadas à 

emissão de poluentes. (RIO DE JANEIRO, 2013, p.43). 

Assim, o entendimento da emissão de poluentes e a sua relação com o 

aquecimento global se faz pela comparação do uso de três diferentes combustíveis 

e a quantidade de gás carbônico emitido na sua queima, assim como também a 

quantidade de energia por massa de combustível queimada.  

 Na Unidade 13 “O estudo da velocidade das reações”, nas Seções 1 e 2, o 

que predominou foi "a importância de estar atento aos rótulos, saber a procedência, 

composição e, mais importante, a data de validade dos diferentes produtos" para 

evitar compras e geração de lixos desnecessários (RIO DE JANEIRO, 2013, p.95). 

Muitos alunos ficarão surpresos ao descobrirem que produtos como 

cosméticos e de higiene também possuem validade e que poucas pessoas 

se preocupam em verificar. Assim, é possível evitar a compra de produtos 

que certamente não serão consumidos antes do vencimento e terão como 

destino o lixo. (RIO DE JANEIRO, 2013, p.95). 

 Mesmo diante de um tema rico de discussão, como o Lixo, o mesmo acabou 

ficando "em segundo plano". Essa fragilidade de problematização baseada em 

estratégias de como evitar o descarte inadequado e principalmente da discussão de 

como minimizar esse impacto no meio ambiente e saber refletir de forma consciente 

e crítica sobre o consumo exagerado de produtos, acabou mostrando um perfil 

conservador (comportamentalista) da questão ambiental. 

 Assim os conceitos químicos são introduzidos por meio da exemplificação do 

cotidiano, sem sua devida problematização, já que o objetivo dessa seção é de 

"ajudar o aluno a reconhecer a cinética química no cotidiano, através da observação 

dos prazos de validade de diferentes produtos, bem como reforçar essa prática na 

hora da compra para um consumo consciente (RIO DE JANEIRO, 2013, p.95)".  

 Na Unidade 14 “Equilíbrio Químico” a proposta de atividade inicial é de leitura 

e reflexão de um texto que chama a atenção “para um problema ambiental em que o 

conteúdo equilíbrio químico é o ponto central”. (RIO DE JANEIRO, 2013, p.116) 

Professor(a), acreditamos que retratar algo tão preocupante quanto à 

própria existência do Homem no planeta Terra, já é por si só bastante 

motivador para introduzir o conceito Equilíbrio Químico. Dessa forma, a 
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atividade sugere valorizar a bagagem dos alunos com relação ao assunto e, 

a partir da leitura e discussão, fazer as intervenções necessárias. Os alunos 

estarão sendo apresentados ao assunto, mas talvez fiquem curiosos com o 

fato citado no texto de que, em temperaturas mais elevadas, a extensão dos 

buracos de ozônio se retraiu, o que está diretamente ligado ao princípio de 

Le Chatelier. Isso acontecendo, aproveite para explicar que a reação de 

destruição citada no texto é exotérmica, sendo assim, o aumento de 

temperatura favorecerá o sentido contrário, o da formação de ozônio. 

Desejamos um bom começo e um ótimo trabalho! (RIO DE JANEIRO, 2013, 

p.117) 

Novamente, a proposta feita é de “chamar a atenção para um problema 

ambiental” e exemplificar onde os conceitos químicos são necessários para 

entendimento do fenômeno natural. Assim, em termos de entendimento da 

problemática ambiental, mais uma vez não há um favorecimento na proposta, 

ficando essa restrita a ilustrar as aulas de química. A seguir a Seção 1 “O ciclo da 

água é um processo reversível ou irreversível?” enfatiza que “além do conhecimento 

em si, as questões ambientais relacionadas a esse recurso são importantíssimas 

para um mundo sustentável” (RIO DE JANEIRO, 2013, p.119). Sugere como 

atividade a construção de miniecossistemas, aberto e fechado, para se estudar a 

reversibilidade da água. Entretanto, não propõe nenhum tipo de problematização.  

Também na Seção 4 “será que o equilíbrio resiste a alterações externas?” é 

proposta a leitura de um texto sobre corais marinhos. 

Professor(a), o assunto deslocamento de equilíbrio faz parte de alguns 

problemas ambientais gravíssimos, como esse que a atividade explora. 

Sugerimos que trabalhe bem com os alunos os conceitos que tratam de 

deslocamento de equilíbrio para que depois possam aplicá-los no texto. As 

questões de temperatura relacionadas aos gases também fazem parte 

desse momento, assim como a interdependência dos organismos vivos. O 

homem não foi citado diretamente no texto, então seria bom lembrá-los, em 

um segundo momento,de que forma o desequilíbrio marinho o afetaria. (RIO 

DE JANEIRO, 2013, p.133) 

Após o texto os questionamentos que se seguem são apenas relativos ao 

deslocamento de equilíbrio nos corais por fatores externos. Mais uma vez o 

problema ambiental surge como forma de ilustrar como o conhecimento químico 

está presente em nossa vida.   
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 A unidade seguinte, Unidade 15 “Colocando uma pilha na nossa conversa” 

segue o mesmo percurso. Inicia com um texto problematizando o descarte de pilhas 

no Brasil, sugere outras atividades que mostram a reciclagem como solucionadora 

dos problemas do uso de pilha. Tal proposta aponta novamente para um 

entendimento conservador da crise ambiental, já que a reciclagem surge como 

solucionadora dos problemas ambientais. Não que tais conhecimentos não sejam 

relevantes, mas precisam ser apropriados ao contexto para permitir a compreensão 

da questão. "O ideal, no entanto, seria que todos nós evitássemos o acúmulo de 

detritos, diminuindo o desperdício de materiais e o consumo excessivo de 

embalagem” (RODRIQUES et al. 2003, pág.7, apud BEZERRA, 2014, p.71).   

Para alcançar isso há um longo caminho a percorrer, passando pela 

educação ambiental, leis mais rigorosas e que tenham funcionalidade, maior 

e verdadeiro compromisso empresarial e governamental, mudança de 

hábito radical da população, e, quem sabe até um rompimento com o 

sistema político-econômico atual que nunca se mostrou sustentável e tem 

dado provas de sua incoerência, incompatibilidade e irresponsabilidade com 

o meio ambiente (BEZERRA, 2014, p.71). 

 No Módulo IV, Volume 2, verificamos nas Unidades 10 " Introdução à Química 

Orgânica", 11 " Hidrocarbonetos e Unidade" e 14 "Polímeros" que o que prevaleceu 

foi também a preocupação somente de se exemplificar  nos problemas ambientais 

onde conhecimentos químicos se inserem.  

Afinal podemos dizer que a exploração dos hidrocarbonetos é uma atividade 

antiga no mundo. E em função disso pode-se extrapolar e questionar muito 

as questões de exploração das reservas naturais de petróleo, de gás natural 

e as relações ambientais que são decorrentes desses processos (RIO DE 

JANEIRO, 2013, p.31). 

Há também, bem discreto por sinal, uma questão ambiental nessa dinâmica. 

Esta atividade dá uma “sobrevida” a alguns materiais descartados 

comumente, como as tampas de cervejas, refrigerantes e garrafas PET. 

Assim, ao utilizá-las estamos diminuindo o impacto ambiental gerado pelas 

mesmas, o que é ainda mais legal, se imaginarmos o número de colégios 

envolvidos na mesma... (RIO DE JANEIRO, 2013, p.63). 

Nesta fase final do nosso caminhar, serão abordados os tipos de polímeros 

existentes, como se dão as suas ligações, suas reações e, principalmente, 
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como impactam o meio ambiente. Dessa forma, não ficarão de fora desse 

contexto, a reciclagem, as coletas seletivas, as questões relativas aos 

símbolos dos materiais para reciclagem e a conscientização individual tão 

motivadora da coletiva por um mundo sustentável (RIO DE JANEIRO, 2013, 

p.147). 

 Nesses trechos observamos que existe sim uma preocupação com as causas 

ambientais, de como destinar corretamente a matéria orgânica e fazer com que o ser 

humano possa se conscientizar, mas sempre caminhando para o entendimento da 

questão ambiental por um viés reducionista, característico de uma educação 

ambiental conservadora. O que não favorece fomentar uma problematização que 

contribuiria "para o processo de conscientização dos sujeitos para uma prática social 

emancipatória, condição para a construção de sociedades sustentáveis" (TOZONI-

REIS, 2006, p. 97). 

 Observamos que em todos os volumes inúmeros recursos que visam 

contribuir para a compreensão dos conceitos químicos estão presentes. Mas mesmo 

com a qualidade desses recursos e da facilidade em conseguir colocá-los em 

prática, ainda existe uma lacuna para como realizar uma abordagem com referência 

ao contexto socioambiental  para que o mesmo possa, portanto, ter uma significação 

conceitual.  
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5.4. UMA SÍNTESE DAS ANÁLISES 

 

Na análise dos materiais voltados para o ensino de química na EJA - 

Reorientação Curricular, Currículo Mínimo e Material do Professor da Nova EJA – 

tomamos como categorias de análise a contextualização, na perspectiva da 

dimensão ambiental e os conceitos químicos presentes nestes documentos.  

Nesse percurso, identificamos que em todos os documentos a dimensão 

ambiental se faz presente. Entretanto, o entendimento de contextualização que 

permeia esses documentos reflete nas possibilidades de mediação para construção 

de conhecimentos químicos afetos ao tema ambiental, aproximando muito mais 

essas práticas do viés conservador de educação ambiental do que da perspectiva 

crítica. Este viés conservador se manifesta nos documentos 

[...] pela ideia de que a transmissão de conhecimentos e valores ambientais 

seja realizada acriticamente, tendo como objetivo a formação de indivíduos 

ecologicamente responsáveis, compreendido como indivíduos que 

considerem os aspectos ambientais em suas ações sociais sem questionar 

o contexto histórico-concreto de suas determinações. Essa tendência na 

educação ambiental tem caráter moralista e disciplinatório (TOZONI-REIS e 

CAMPOS, 2006, p.10). 

 Na Reorientação Curricular, embora seu Marco Teórico aponte para 

propostas que possibilitem aos alunos da EJA “uma visão mais ampla de mundo e 

de meios para intervir na realidade”, observamos que as duas perspectivas de 

educação ambiental estão presentes. A perspectiva crítica da educação ambiental 

se revela quando em um dos temas estruturadores, o Tema I, os autores chamam 

os sujeitos escolares para problematização da realidade e buscam a construção de 

conhecimentos químicos como forma de compreensão dessa realidade. Nos demais 

temas, quando a dimensão ambiental é sugerida essa perspectiva se perde e 

passamos a observar a ausência de propostas de problematização que aponte para 

uma, educação mais crítica, que possa problematizar a realidade, assim como 

contribuir para a formação de um cidadão mais crítico, já que a mesma "está 

pautada num entendimento mais amplo do exercício da participação social e da 

cidadania, como prática indispensável à democracia e à emancipação 

socioambiental" (DIAS e BOMFIM, 2011, p.3). 



65 

 

 

 

 No Currículo Mínimo, documento apresentado aos professores, 

posteriormente, não existe uma preocupação com a contextualização de temas 

ambientais, mas apenas sugestões para que conhecimentos químicos estejam 

relacionados a fenômenos observados no dia a dia dos estudantes. De um modo 

geral, o objetivo do documento é mostrar onde a Química está presente ou como o 

professor deve proceder durante suas aulas, para levantar discussões sobre a 

temática ambiental, sem exercer uma problematização.  

 No documento do NEJA, Manual do Professor, a dimensão ambiental surge 

em vários momentos, principalmente naquelas unidades em que os conceitos 

químicos permitem uma relação com um tema ambiental global, tal como 

aquecimento global, acidificação de oceano, dentre outros. Entretanto, na maioria 

das vezes, a ausência de propostas mais claras que utilizassem a contextualização 

como princípio norteador do ensino de química faz com que a questão ambiental 

seja apresentada na proposta com um perfil puramente de "exemplificação" ou 

"ilustração". No tocante aos conceitos químicos relacionados aos temas ambientais 

propostos, observamos que esses estão sempre subordinados à temática ambiental. 

Entretanto, a escolha do tema ambiental é sempre realizada pelos conteúdos que 

precisam ser trabalhados em determinado período/módulo, refletindo as propostas 

curriculares oficiais existentes para essa modalidade de ensino.  

Os conceitos químicos necessários para o entendimento de temas 

ambientais, nosso foco de estudo, surgem nesses documentos, na maioria das 

vezes, somente para exemplificar situações que ocorrem no dia a dia dos alunos, 

sem ao menos serem utilizados para se problematizar as questões. Desta forma, 

surgem no cenário escolar não como possibilidade de permitir uma compreensão da 

realidade dos alunos, mas  com o intuito de fazer com que eles sejam mais 

facilmente memorizados ou ainda com a compreensão de  que apenas apontar 

fenômenos do cotidiano seja suficiente para apropriação conceitual. Concordamos 

com Silva (2007, p.15), que essa proposta busca  

 [...] exemplificar fatos ligados à vivência do aluno com certos conteúdos, 

por meio de ilustrações e exemplos, na maioria das vezes, numa 

abordagem apenas superficial desses fatos. Nessa perspectiva, a 

contextualização fica apenas no campo da citação, sem estabelecer 

relações mais significativas com o conhecimento químico. 
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 É importante salientarmos que de todos os documentos analisados, somente 

a Reorientação Curricular "tenta", em alguns momentos, uma aproximação da 

compreensão da realidade ambiental dos alunos por meio dos conceitos químicos. 

Assim, no tocante à temática ambiental é necessário que possamos repensar 

melhores estratégias e metodologias para o ensino de química na EJA de modo a 

favorecer ao aluno o seu desenvolvimento e propiciar efetivas possibilidades para 

atuação em sua realidade.  

Defende-se uma abordagem de temas sociais (do cotidiano) e uma 

experimentação que, não dissociadas da teoria, não sejam pretensos ou 

meros elementos de motivação ou de ilustração, mas efetivas possibilidades 

de contextualização dos conhecimentos químicos, tornando-os socialmente 

mais relevantes. (BRASIL, 2006, p. 117). 

Com o intuito de nos auxiliar na proposta para a inserção da temática 

ambiental na EJA levantamos todos os conteúdos químicos presentes nessa 

modalidade de ensino. E com o intuito de facilitar a análise com base na 

comparação dos conteúdos químicos presentes, reapresentamos, a seguir as 

tabelas 1 e 4 e apresentamos a tabela 5 referente ao currículo da EJA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



67 

 

 

 

Tabela 1: Conceitos químicos necessários para o desenvolvimento dos Temas Estruturadores I, II, III 
e IV 
 

 
 
Tabela 5: Síntese dos principais conteúdos identificados no Currículo Mínimo EJA 
 
 

 
 
 
 

I - O mundo macroscópico: a matéria como a 
percebemos 

II - O mundo microscópico: a matéria como 
a interpretamos 

 
1. Propriedades gerais e específicas da matéria 

2. Os estados físicos 
3. As mudanças de estado físico 

4. Processos endotérmicos e exotérmicos 
5. Misturas homogêneas e heterogêneas 

6. Métodos de separação de misturas 
7. Substâncias e os critérios de pureza 

8. Os fenômenos físicos e químicos 

 
1. A linguagem química – símbolos e fórmulas 

2. Os átomos 
3. As partículas fundamentais 

4. Números atômicos e de massa 
5. Os íons 

6. Distribuição eletrônica 
7. A tabela periódica dos elementos 

8. Ligações químicas e as propriedades das substâncias 
 

III - As transformações: a matéria como a olhamos 
(apreciamos, controlamos) 

IV - Recursos energéticos e tecnológicos: a matéria 
como a utilizamos 

 
 
 
 

1. Evidências de uma transformação química 
2. Representação dos fenômenos – equação química 

3. Aspectos quantitativos 
4. Os ácidos e as bases mais comuns 

5. Indicadores ácido-base 
6. Reações de neutralização – formação dos sais mais comuns 

7. Os óxidos mais comuns 
8. Reação de combustão – algumas substâncias orgânicas de 

uso diário 

 
1. Oxidação e redução 

 
Caracterização dos 

fenômenos 
Corrosão 

Pilhas 
Baterias 

 
 

2. Combustíveis 
 

Gás Natural 
Petróleo 
Biogás 
Álcool 

 

 
3. Poluição 

 
Efeito estufa 
Chuva ácida 

Destruição da camada de 
ozônio 

Contaminação por metais 
pesados 

 
4. Radioatividade 

 
Caracterização do fenômeno 

Fusão nuclear 
Fissão nuclear 

Aplicação na medicina e em 
outras áreas 

E

J

A 

FASE I FASE II FASE III 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 
 
 

1. Propriedades 
gerais e específicas 

da matéria 
2. Os fenômenos 
físicos e químicos 

2. Os estados 
físicos 

4. As mudanças de 
estado físico 

5. Métodos de 
separação de 

misturas 
6. A linguagem 

química – símbolos 
e fórmulas 

7. Os átomos 
8. Substâncias e os 
critérios de pureza 

 
 

 
 

1.Os átomos e 
Modelo Quântico 
2. As partículas 
fundamentais 
3. Números 

atômicos e de 
massa 

4. Os íons 
5. Distribuição 

eletrônica 
6. A tabela 

periódica dos 
elementos 

7. Evidências de 
uma transformação 

química 
8. Representação 
dos fenômenos – 
equação química 

9.  Aspectos 
quantitativos 

 

 
 
 
 

1. Os ácidos e as 
bases mais 

comuns 
2. Indicadores 

ácido-base 
3. Reações de 
neutralização – 

formação dos sais 
mais comuns 

4. Os óxidos mais 
comuns 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. Soluções 
2. Cinética 
Química 

 
 
 
 
 

1. Introdução a 
Química Orgânica 

 
2. 

Hidrocarbonetos 
 

3. Reação de 
combustão 

 

 
 
 
 
 

1.  Funções 
Orgânicas 

Oxigenadas 
 

2. Alimentos 
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Tabela 4: Principais conteúdos de química identificados na Nova EJA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Em termos de conteúdos químicos podemos observar que todas essas 

propostas curriculares apresentam uma base bem similar para as primeiras fases, 

diferenciando apenas em alguns pontos de conteúdos onde são dados destaques a 

alguns conceitos científicos específicos, como o caso do átomo quântico no 

Currículo Mínimo. Podemos dizer que a maior diferença entre eles se encontra na 

última fase, quando o Currículo Mínimo e o Nova EJA introduzem novos conteúdos 

que estão na Reorientação Curricular, como o caso dos conteúdos de Equilíbrio 

Químico e Cinética Química. E, por sua vez, a Reorientação Curricular, em seu 

último módulo, traz conteúdos/Temas como Oxidação e Redução, Combustíveis, 

Poluição e Radioatividade que permitem a construção e inserção desses conteúdos 

em temas mais amplos. 

N 
O 
V 
A 
  

E 
J 
A 

MÓDULO II MÓDULO IV 

VOLUME 1 VOLUME 2 VOLUME 1 VOLUME 2 

1. Propriedades gerais e 
especificas da matéria 
2. Os estados físicos 

3. As mudanças de estado 
físico 

4. Misturas homogêneas e 
heterogêneas 

5. Métodos de separação 
de misturas 

6. Os fenômenos físicos e 
químicos 

7.  A linguagem química – 
símbolos e fórmulas 

8. Os átomos 
9. As partículas 
fundamentais 

10. Números atômicos e 
de massa 

11. Distribuição eletrônica 
12. A tabela periódica dos 

elementos 

 
1. Ligações químicas e 

as propriedades das 
substâncias 

2. Evidências de uma 
transformação química 
3. Representação dos 
fenômenos – equação 

química 
4. Aspectos 
quantitativos 

5. Os ácidos e as bases 
mais comuns 

6. Indicadores ácido-
base 

7. Reações de 
neutralização – 

formação dos sais mais 
comuns 

8. Os óxidos mais 
comuns 

9 . Estequiometria 
10. Soluções 

 
 

 

1. Termoquímica 
2. Cinética Química 

3. Reação de 
combustão 

4. Equilíbrio Químico 
5. Oxidação e 

Redução 
 

 
1. Introdução a Química 

Orgânica 
2. Hidrocarbonetos 

3.  Funções Orgânicas 
Oxigenadas 

4.  Funções Orgânicas 
Nitrogenadas 

5.  Polímeros Sintéticos 
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Um ponto preocupante é que os conteúdos do Nova EJA se assemelham aos 

do Ensino Médio, tanto o Regular quanto o do EJA, mesmo que a carga horária11 

dessas modalidades sejam diferentes, o que acaba inviabilizando um 

aprofundamento desses conteúdos em sala de aula pelo professor.  

 Assim, tendo em vista a fragilidade do entendimento de propostas 

contextualizadas ou daquelas que tomam questões do cotidiano como norteadora 

das práticas de mediação em sala de aula, juntamente com a quantidade excessiva 

de conteúdos para essa modalidade de ensino na prática, o que observamos é que 

ainda há uma tendência a se utilizar esses conteúdos em detrimento dos conteúdos 

que são, de fato, pertinentes para a realidade/cotidiano de nossos alunos.  

“A abordagem tradicional do ensino de ciências que privilegia os conteúdos, 

há muito vem sendo criticada por sua limitação ao trabalhar o conhecimento 

cientifico, uma vez que nesta visão a ciência é expressa de forma 

descontextualizada e acrítica, de forma que os alunos são induzidos a 

memorizar informações sem compreender o seu significado e sua 

importância no âmbito da vida cotidiana, ignorando assim a relação ciência- 

tecnologia-sociedade, contrariando as preocupações atuais relacionadas 

com a formação de indivíduos conscientes (ROEHRIG et al, 2011, p.11)". 

 Espera-se que tenhamos um currículo no qual os alunos se sintam seres 

atuantes na sociedade, além de se sentirem incluídos e não excluídos. E o 

professor, como mediador desse processo, tem a possibilidade de romper com um 

currículo tradicional e tornar significativos os conteúdos à realidade/contexto de 

nossos alunos. 

 

 

 

5.5. O PRODUTO FINAL 

  

                                                 
11

  Para o Ensino Médio Regular temos 80 horas para cada série, totalizando 240 horas. Para o 
Ensino Médio EJA temos 40 horas para cada série, totalizando 120 horas. Para o NEJA temos o 
Modulo II com 80 horas e o Módulo IV com 60 horas, totalizando 140 horas. 
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 O produto final dessa dissertação foi elaborado a partir da análise dos 

documentos oficiais que trabalham com a Educação de Jovens e Adultos no estado 

do Rio de Janeiro. Consiste em uma proposta de inserção da temática ambiental, 

por meio de temas geradores de problematização da realidade local e/ou global, 

após identificarmos a carência de propostas de ensino que vão ao encontro dos 

pressupostos de uma educação ambiental crítica.  

 Assim, após leituras e discussões sobre educação ambiental crítica e as 

concepções de Paulo Freire, acreditamos que ao trabalharmos com temas 

ambientais que sejam relacionados à vivência dos alunos, assim como conteúdos de 

químicas de forma contextualizada, poderemos, portanto, problematizar a 

construção desses conhecimentos científicos com a realidade ambiental local. 

 Para a construção desse produto buscamos levantar propostas que 

aproximem o ensino de química com a questão ambiental por meio de consultas às 

obras12 de Mól e Santos, Mortimer e Machado, além de trabalhos como o de Auler 

(2007), dentre outros. Ao realizarmos a leitura desses materiais construímos temas 

que tivessem vínculo com os conteúdos do NEJA e que fizessem articulação com a 

temática ambiental. 

 Com isso, a organização desse produto foi feita por meio de uma breve 

introdução sobre a contextualização, a importância de inserimos a temática 

ambiental por meio de um viés transformador e a função do conceito químico; a 

organização dos principais conteúdos programáticos do NEJA por meio de temas 

geradores e finalizando com a problematização, construção de conceitos que 

possam articulados com as questões levantadas nesse produto.  

 Os quatro temas ambientais escolhidos foram: Tratamento e a Distribuição da 

Água; Qualidade do Ar; Queima de Combustíveis e os Meios de Transportes e O 

Tratamento e o Destino de Resíduos Sólidos, pois acreditarmos que os mesmos 

possibilitem a todos os sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem 

momentos de reflexão por meio da problematização da realidade do entorno escolar, 

do bairro, do município e da realidade de outros locais dos alunos.  

                                                 
12

  As obras consultadas foram: Química Cidadã (MOL e SANTOS, 2013) e Química (MORTIMER e 
MACHADO, 2013). 
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 Ressaltamos que esses temas podem ser utilizados em diferentes momentos 

ou mesmo em mais de um momento, já que sua organização não foi realizada pelos 

conteúdos que compõem cada um dos módulos do NEJA. No produto são 

apresentadas sugestões de conteúdos que podem ser contemplados em cada um 

dos temas, devendo nós professores, escolhermos dentro de cada conteúdo os 

conceitos mais relevantes para o entendimento das situações propostas. 
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CAPÍTULO VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As inquietações relativas ao ser e fazer docente na EJA, à necessidade 

de compreensão de problemas ambientais e às constantes modificações nas 

políticas educacionais relativas a essa modalidade de ensino, nos mobilizou 

para essa investigação na tentativa de pensar a inserção de temas ambientais 

na EJA que contribua para a aproximação do ensino de química da realidade 

dos alunos. 

 Nesse percurso nos propusemos à análise das propostas de ensino de 

Química quando, para além da compreensão de como a temática ambiental 

atravessa esses programas, podemos perceber que as constantes 

modificações nestas propostas apresentaram poucas mudanças em termos de 

conteúdos químicos e, algumas mudanças na forma de como trabalhar esses 

conteúdos, isto é, dos objetivos do ensino de química nessa modalidade de 

ensino.   

O primeiro documento oficial voltado para a EJA, a Reorientação 

Curricular, aponta que o ensino de química deve possibilitar uma visão 

ampliada de mundo e com possibilidades de intervenção na realidade. Embora 

nem sempre os temas ambientais presentes surjam no documento com 

propostas que favoreçam o desenvolvimento de práticas nesse sentido, a sua 

intencionalidade está explícita em seu marco teórico. 

 Assim, o Currículo Mínimo, que se apresenta em seguida à 

Reorientação Curricular, traz uma proposta de ensino de química pautada em 

competências e habilidades que cada indivíduo deve desenvolver. Nesse 

sentido, apresenta uma proposta de conteúdos de química que tenta se 

aproximar ao mundo, apenas tentando exemplificar onde a química se insere 

no cotidiano das pessoas. Em relação ao marco teórico da reorientação 

curricular o que podemos dizer é que este foi um retrocesso no entendimento 

do que se pretende com um ensino-aprendizado de química que favoreça uma 

visão ampliada de mundo e de possibilidades de intervenção, não só em 

termos da temática ambiental, mas também dos conteúdos que embora sejam 
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praticamente os mesmos, a forma pretendida de abordagem é bastante 

diferenciada. 

 Ainda no mesmo ano, o governo do Estado do Rio de Janeiro lançou 

uma nova proposta para a EJA, a qual ficou conhecida por NEJA, que por sua 

vez, traz também conteúdos bem próximos às propostas anteriores, mas difere 

nas metodologias definidas, as quais se traduzem na elaboração de material 

próprio, utilização de diferentes recursos didáticos e obrigatoriedade de 

participação de professores nas atividades de formação para utilização dos 

diferentes recursos oferecidos. Em termos de objetivos se assemelha ao 

Currículo Mínimo da EJA; pois as metodologias procuram valorizar a 

experiência do aluno pelo viés da ilustração/exemplificação dos conteúdos de 

química com a realidade dos alunos, em alguns momentos caminha pelo viés 

da História da Química, e pretende também desenvolver habilidades e 

competências para o mundo do trabalho.  

 O que nos chama mais atenção nesse material é que, apesar de 

oferecer uma diversidade de atividades e recursos que o professor pode 

escolher para utilizar em sala, ele traz atividades avaliativas, exercícios de 

fixação de conteúdos químicos – que fogem à própria orientação de aproximar 

a química da realidade dos alunos -, perguntas que podem ser feitas e as 

possíveis respostas dos alunos. Todas essas atividades que perpassam todos 

os módulos, juntamente com o treinamento para utilização do material, 

apontam para uma limitação da autonomia do professor. 

 De modo geral, a temática ambiental, quando surge nesses documentos, 

caminha pelo mesmo viés, isto é para uma educação que objetivou apenas 

identificar como os compostos químicos participam nos processos de poluição 

ou como se apresentam em compartimentos geoquímicos e matrizes 

ambientais, reforçando, dessa forma, a utilização de aspectos do cotidiano 

articulado com os conteúdos químicos desconsiderando, assim, a possibilidade 

de se problematizar esses conhecimentos por meio de aspectos da realidade 

local e global. 

Assim, o professor, por possuir o papel de mediador, não deve estar 

preso ao método tradicionalista, no qual o aluno é somente um mero 
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expectador. Para isso, precisa estar voltado para o aluno e atento ao processo 

de ensino-aprendizagem ao desenvolver caminhos que contribuam para o 

entendimento de conceitos químicos e também da realidade. Acreditamos, 

portanto, que a abordagem de questões ambientais pode oferecer discussões 

que envolvam o homem, a natureza, assim como o contexto socioambiental, 

promovendo, desta maneira, novas compreensões de cunho científico e 

ambiental. 

 Assim, o produto dessa pesquisa apresenta como propostas a inserção 

de temas ambientais que possam ser utilizados como temas geradores de 

problematização na EJA. Portanto, não tivemos a intenção de fazer propostas 

de mudanças curriculares, mas a partir do entendimento dos propósitos da 

educação ambiental crítica, apresentamos sugestões de temas que 

possibilitam a introdução de conceitos químicos para entendimento de 

questões ambientais e maior significação dos conceitos construídos.  

Acreditamos que desafios como uma formação continuada de qualidade 

para os professores, na qual os mesmos possam discutir e problematizar suas 

ideias com outros professores através do diálogo; salas de aula informatizadas 

para o acesso aos materiais pelos alunos e/ou professores; olhar mais crítico 

ao material, pois os mesmos continuam sendo adaptações do ensino médio 

regular, por mais que tenham metodologias específicas; mais tempos para as 

aulas, para que os professores não tenham que priorizar somente os 

conteúdos e metodologias específicos; despontam como necessários, por mais 

que eles não se mostrem presentes nessa nova política pública. 

Por fim, precisamos lançar um olhar mais cuidadoso para as políticas 

voltadas para a EJA, para que essa modalidade de ensino supere tendências 

"que só reforçam os estigmas que colocam a EJA independente e inferior em 

relação sistema regular, repetindo a seletividade, a exclusão, o ensino precário, 

a centralidade nos conteúdos e a visão do educando como objeto passivo" 

(ANDRADE, 2004, p. 3). 

 

 



75 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

ABREU, R. G. ; LOPES, A. C. Políticas de currículo para o ensino médio no 
Rio de Janeiro. Contexto & Educação, v. 21, p. 175-200, 2006. Disponível em: 
< 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/setembro2013/quimica_a
rtigos/politc_curric_ens_med_quim_rio_janeiro.pdf> Acesso em: 10 mai. 2015 

ANDRADE, E. R. Os sujeitos educandos na EJA. In: TV Escola, Salto para o 
Futuro. Educação de Jovens e Adultos: continuar... E aprender por toda a vida. 
Boletim 20 a 29 set. 2004. Disponível: < 
http://www.forumeja.org.br/files/Programa%203_0.pdf> Acesso em 25 fev.2015 

AUGUSTINHO, E. O ensino de ciências na educação de jovens e adultos: 
uma avaliação nas escolas da Baixada Fluminense. Nilópolis, 2010. 127 f. 
Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências) – Programa de Pós-graduação 
em Ensino de Ciências, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio de Janeiro, Nilópolis, RJ, 2010. 

AULER, D. Enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade: pressupostos para o 
contexto brasileiro. Edição especial. Ciência & Ensino (UNICAMP), v. Extra, 
p. 01-20, 2007. 

BEGNAME, T. ; SILVA, K. ; TOSTES, R. B. ; REZENDE, C ; REZENDE, L. 
Educação ambiental: uma prática interdisciplinar entre universidade e 
escola. Educação Ambiental em Ação, v. 53, p. 1-10, 2015. Disponível em: < 
http://www.revistaea.org/pf.php?idartigo=2110: Acesso em: 19 nov.2015 

BEZERRA, A. F. N. Reciclagem: o outro lado da moeda. In: ELDEIR, Soraya 
Giovanetti (organizador). Resíduos Sólidos: perspectivas e desafios para a 
gestão integrada. Recife, EDUFRPE, 2014.  

BRASIL, C.C. História da Alfabetização de Adultos: de 1960 até os dias de 
hoje. Universidade Católica de Brasília, 2005. Disponível em: < 
https://www.ucb.br/sites/100/103/TCC/12005/CristianeCostaBrasil.pdf > Acesso 
em: 13 abril. 2015 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 
Brasil. Brasília, DF: Senado 1988. 

_________Ministério da Educação. Orientações curriculares para o ensino 
médio: ciências da natureza, matemática e suas tecnologias, v.2. Brasília: 
SEB, 2006. 

_________Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e 
Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Parte III – 
Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília: MEC/SEMT 
2000. 

CACHAPUZ, A; CARVALHO, A. M. P.; GIL-PÉREZ, D. A necessária 
renovação do Ensino de Ciências. São Paulo: Cortez, 2005. 

http://lattes.cnpq.br/8401907110049381
http://lattes.cnpq.br/5262190522408958
http://lattes.cnpq.br/5777279000099677


76 

 

 

 

CARVALHO, B.N; FARIAS A.L.P. O desejo de aprender na concepção do 
aluno da educação de jovens e adultos. Revista brasileira de educação e 
saúde, v. 5, n. 1, p. 25-33, 2015. Disponível em: < 
http://www.gvaa.com.br/revista/index.php/REBES/article/view/3150/2641 > 
Acesso em 12 abr.2015 

COLAVITTO, N. B.; ARRUDA, A. L. M. M.. Educação de Jovens e Adultos 
(EJA): A Importância da Alfabetização. Revista Eletrônica Saberes da 
Educação – Volume 5,  nº 1, 2014 

COSTA-BEBER, L. ; MALDANER, O. A.  Cotidiano e Contextualização na 
Educação Química: discursos diferentes, significados próximos. In: VIII 
Encontro Nacional de Pesquisa em Educação nas Ciências e I Congreso 
Iberoamericano de Investigación en Enseñanza de las Ciéncias. Campinas: 
Editora da Unicamp, 2011. v. único. p. 1-12. Disponível em: < 
http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/viiienpec/resumos/R1376-1.pdf > Acesso em: 
21 ago.2016 

COSTA. D. M. V; ARAUJO. G. C. A campanha de educação de 
adolescentes e adultos e a atuação de Lourenço Filho (1947-1950): a arte 
da guerra. XXV Simpósio Brasileiro II Congresso Ibero-Americano da Política e 
Administração da educação, São Paulo, 2011. Disponível em: < 
http://www.anpae.org.br/simposio2011/cdrom2011/PDFs/trabalhosCompletos/c
omunicacoesRelatos/0126.pdf > Acesso em: 02 mai.2015 

DIAS, B.C.; BOMFIM, A.M. . A teoria do fazer em educação ambiental 
crítica: Uma reflexão construída em contraposição à educação ambiental 
conservadora. In: VIII ENPEC - Encontro Nacional de Pesquisa em Educação 
em Ciências, 2011, Campinas. Anais do VIII ENPEC, 2011. Disponível em: < 
http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/viiienpec/resumos/R0098-1.pdf> Acesso em: 
24 mar.2016 

FÁVERO, O. Lições da história: avanços de sessenta anos e a relação 
com as políticas de negação de direitos que alimentam as condições de 
analfabetismo no Brasil. In: OLIVEIRA, I.B.; PAIVA J. (orgs.) Educação de 
Jovens e Adultos. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 

FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. 30ª Edição, Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 2007. 

__________Pedagogia da autonomia: saberes necessários a prática 
educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 

__________Pedagogia do oprimido. 12a edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1987. 

GALIETA-NASCIMENTO, T.; von LINSINGEN, I. Articulações entre o 
enfoque CTS e a pedagogia de Paulo Freire como base para o ensino de 
ciências. Convergencía (Toluca), v. 13, p. 95-116, 2006. Disponível em: < 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/quimi
ca/aticulacoes_enfoq_cts.pdf> Acesso em: 01 fev.2016 

http://lattes.cnpq.br/5023406065349300
http://lattes.cnpq.br/9303293898231503
http://lattes.cnpq.br/9426535856477661
http://lattes.cnpq.br/6123971194529337
http://lattes.cnpq.br/3956639419875315


77 

 

 

 

GENTIL, V. K. Eja: Contexto histórico e Desafios da Formação docente. In: 
VIII SEminário Interinstitucional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2004. VIII 
SEminário Interinstitucional de Ensino, Pesquisa e Extensão. v. 1 Disponível 
em: < http://www.cereja.org.br/arquivos_upload/Viviane%20 
Kanitz%20Gentil_nov2005> Acesso em: 28 jun 2015 

GODOY, A. S. Pesquisa Qualitativa: Tipos Fundamentais. Revista de 
Administração de Empresas. São Paulo, v. 35, n.3, p, 20-29 mai./jun. 1995. 

GUIMARÃES, M. A formação de educadores ambientais. São Paulo: Editora 
Papirus, 2004.  

__________Educação ambiental crítica. In: LAYRARGUES, P. P. (Org.). 
Identidades da educação ambiental brasileira. Brasília: MMA, 2004. p. 24-34. 

GUIMARÃES, M.; FONSECA, L. C. (Org.). Educação em ciências e 
educação ambiental: caminhos e confluências. 1ª. ed. Seropédica: Editora 
da UFRRJ, 2012. v. 1. 158p 

HADDAD, S.; PIERRO, M. C. D. Escolarização de jovens e adultos. Revista 
Brasileira de Educação, São Paulo, v. nº 14, mai-agosto, p. 108-130, 2000. 
Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n14/n14a07> Acesso em 10 
ago. 2015 

JACOBI, P. Educação ambiental: o desafio da construção de um 
pensamento crítico, complexo e reflexivo. Educação e Pesquisa, São Paulo, 
v. 31, n. 2 p. 233-250, maio\ago. 2005. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/pdf/ep/v31n2/a07v31n2.pdf> Acesso em: 22 nov.2015 

JEFFREY, D. C. ; LEITE, S. F. ; DOMBOSCO, C. Políticas públicas de 
Educação de Jovens e Adultos no Brasil (anos 2000): o processo de 
juvenilização. In: XXV Simpósio Brasileiro/ II Congresso Ibero-Americano de 
Política Administração da Educação/ Jubileu de Ouro da ANPAE (1961-2011), 
2011, São Paulo. Disponível em: < 
http://www.anpae.org.br/simposio2011/cdrom2011/PDFs/trabalhosCompletos/c
omunicacoesRelatos/0128.pdf> Acesso em: 13 mai.2015 

KRASILCHIK, M. Reformas e realidade: o caso do ensino de Ciências. São 
Paulo em Perspectiva vol. 14 n. 1. São Paulo Jan./Mar. 2000, p. 85-93. 
Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/spp/v14n1/9805.pdf> Acesso em: 14 
mar.2016 

_________O ensino de ciências e a formação do cidadão. Em Aberto, 
Brasília. Ano 7, nº 40, out./dez. 1988.  

KRUG, H. N.; SILVA, M. S. Formação de professores: apontamentos sobre 
a abordagem cognitivista utilizada pelo Estágio Curricular Supervisionado 
do curso de licenciatura em Educação Física da UFSM e o Projeto 
Político-Pedagógico da EEEFPCM. In: VI Seminário de Pesquisa em 
Educação da Região Sul - ANPEd Sul, 2006, Santa Maria. Anais em CD. Santa 
Maria: Fato Eventos, 2006. v. 1. p. 1-10. Disponível em: < 
http://www.portalanpedsul.com.br/admin/uploads/2006/Formacao_do_Professor
/Painel/06_46_01_PA185.pdf> Acesso em 07 out.2015 

http://lattes.cnpq.br/8911943295889208
http://lattes.cnpq.br/7292650813866195
http://lattes.cnpq.br/5710464649581736
http://lattes.cnpq.br/9285153541787526


78 

 

 

 

LANZA, R. O Currículo do ensino fundamental: disciplina Educação, 
Relações Econômicas e Tecnologia ERET (1969 2007). 2008. Dissertação 
(Mestrado em Educação) - Centro Universitário Salesiano São Paulo. 
Disponível em: < http://livros01.livrosgratis.com.br/cp119266.pdf> Acesso em: 
09 ago.2015 

LAYRARGUES, P. P. Educação para a gestão ambiental: a cidadania no 
enfrentamento político dos conflitos socioambientais. In: LOUREIRO, C. F. 
B.; LAYRARGUES, P. P.; CASTRO, R. S. (orgs). Sociedade e meio ambiente: 
a educação ambiental em debate. São Paulo: Cortez, 2000. 

LOPES, S. P; SOUZA, L. S. EJA: Uma Educação Possível ou Mera Utopia. 
CEREJA, v. 1, p. 17-19, 2007. 

LOUREIRO, C. F. B.. Premissas teóricas para uma Educação Ambiental 
transformadora. Ambiente & Educação (FURG), Rio Grande, v. 8, p. 37-54, 
2003 

_________Complexidade e dialética: contribuições à práxis política e 
emancipatória em educação ambiental. Educação e Sociedade, Campinas, 
v. 26, n.93, p. 1473-1496, 2005. 

MACEDO, C. C.; SILVA, L. F. Contextualização e Visões de Ciência e 
Tecnologia nos Livros Didáticos de Física Aprovados pelo PNLEM. 
Alexandria (UFSC), v. 3, p. 1-23, 2010. Disponível em: < 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/download/38103/29078 > 
Acesso em: 23 ago. 2016 

MALDANER, O. A. e ZANON, L. B. Situação de Estudo: uma Organização 
do Ensino que Extrapola a Formação Disciplinar em Ciências. Espaços da 
Escola. Ijuí: ano 11, n. 41, p. 45-60, 2001. Disponível em: < 
http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/vienpec/CR2/p210.pdf> Acesso em: 12 
jul.2015 

MARCOLAN, S. G; MALDANER, O. A. Espaços de formação continuada de 
professores em escolas pequenas e isoladas: uma lacuna a ser 
preenchida.  Química Nova na Escola. Vol. 37, nº 3, p. 214-223, 2015. 
Disponível em: < http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc37_3/09-EQF-05-14.pdf> 
Acesso em: 04 set.2015 

MENDES, R. M.; SILVEIRA, H. E. ; AMARAL, F. A. . O ensino de química na 
educação de jovens e adultos um olhar para os sujeitos da aprendizagem. 
In: VIII - ENPEC - Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências/ I 
CIEC - Congreso Iberoamericano de Investigación en Ensenanza de las 
Ciencias, 2011, Campinas. Disponível em: < 
http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/viiienpec/resumos/R0976-1.pdf> Acesso em: 
03 jan.2016 

MIRANDA, A. C. C. ; SOLINO, A. S. . Educação Continuada e mercado de 
trabalho: um estudo sobre os bibliotecários do Estado do Rio Grande do 
Norte. Perspectivas em Ciência da Informação, v. 11, p. 15-33, 2006 
Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-
99362006000300007&script=sci_abstract&tlng=pt> Acesso em: 10 out.2015 

http://lattes.cnpq.br/5695305148448804
http://lattes.cnpq.br/0828938541881117
http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/viiienpec/resumos/R0976-1.pdf
http://lattes.cnpq.br/2948803932286215
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-99362006000300007&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-99362006000300007&script=sci_abstract&tlng=pt


79 

 

 

 

 
MÓL, G. S. O ensino da química no ano internacional da química. Revista 
de Educação, Ciências e Matemática, v. 1, p. 20-35, 2011. Disponível em: < 
http://publicacoes.unigranrio.com.br/index.php/recm/article/download/1591/770
> Acesso em: 13 ago. 2015 

MORAES, R. Uma tempestade de luz: a compreensão possibilitada pela 
análise textual discursiva. Revista Ciência e Educação, v. 9, n. 2, p. 191-211, 
2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v9n2/04.pdf> Acesso em: 
14 mar. 2016 

MORAES, R. ; GALIAZZI, M. C. Análise Textual Discursiva: processo 
reconstrutivo de múltiplas faces. Ciência e Educação (UNESP), v. 1, p. 8, 
2006. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v12n1/08.pdf> Acesso 
em: 16 mar. 2016  

MYNSSEN, M. W. dos S. Educação Ambiental Crítica e Mediação: 
possíveis intervenções no cotidiano escolar. 2013. 115 f. Dissertação 
(Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde e do Meio Ambiente) 
– Fundação Oswaldo Aranha, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta 
Redonda, 2013. 

MORTIMER, E. F.; MACHADO, A. H. Química – Volumes 1, 2 e 3. 3. Ed. São 
Paulo: Editora Scipione, 2013. 

NARDI, R.; ALMEIDA, Maria José P M. Formação da área de ensino de 
Ciências: memórias de pesquisadores no Brasil. Revista Brasileira de 
Pesquisa em Educação em Ciências, Porto Alegre - RS, v. 4, n.1, p. 90-100, 
2004. Disponível em: < 
https://seer.ufmg.br/index.php/rbpec/article/download/2300/1699> Acesso em: 
24 nov. 2015 

OLIVEIRA, L. R.; LATINI, R. M. ; SANTOS, M. B. P.; CANESIM, F. P. A 
contextualização no ensino de química: uma análise à luz da filosofia da 
linguagem de Bakhtin. Revista Ciências & Idéias, v. 6, p. 29-45, 2015. 
Disponível em: < 
http://revistascientificas.ifrj.edu.br:8080/revista/index.php/reci/article/viewFile/35
5/335> Acesso em: 12 jun. 2016 

OLIVEIRA, R. C. S.; SCORTEGAGNA, P. A. Educação de Jovens e Adultos 
no Brasil: uma análise histórico crítica. Revista Eletrônica de Ciências da 
Educação, Campo Largo, v. 5, n. 2, p. 1-15, nov 2006. Disponível em: < 
http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2006/anaisEvento/docs/CI-099-
TC.pdf> Acesso em 29 abr. 2016 

PAIVA, J.; MACHADO, M.M.; IRELAND, T. (Org.). Educação de jovens e 
adultos: uma memória contemporânea (1996-2004). Brasília, DF: 
UNESCO/MEC, 2004. 

PEREIRA, J.B.; CAMPOS, M.L.A.M.; NUNES, S.M.T.; ABREU, D.G.de. Um 
panorama sobre a abordagem ambiental no currículo de cursos de 
formação inicial de professores de química da região sudeste. Química 

http://lattes.cnpq.br/5435762270956940
http://lattes.cnpq.br/5435762270956940
http://lattes.cnpq.br/4430976902171474
http://lattes.cnpq.br/4449947783474945
http://lattes.cnpq.br/6593952657486300
https://seer.ufmg.br/index.php/rbpec/article/download/2300/1699
http://lattes.cnpq.br/9018949836350823


80 

 

 

 

nova, São Paulo, v. 32, n. 2, p. 511-517, 2009. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/pdf/qn/v32n2/v32n2a40.pdf> Acesso em: 12 fev. 2016 

PRASNISKI, M. E. T. ; GALLON, M. S. ; SCHLEICH, A. ; SILVA, A. M. M. . 
Educação Ambiental Crítica e Conservadora nas atas do ENPEC. In: 1o 
Encontro Ciências em Educação para a Sustentabilidade, 2013, Canoas. Anais 
do 1o Encontro de Ciências em Educação para a Sustentabilidade, 2013. 
Disponível em: < 
http://www.conferencias.ulbra.br/index.php/ceds/1/paper/viewFile/1403/587> 
Acesso em: 24 mar. 2016 

RIBEIRO, W. H. F.; MESQUITA, J. M. . Um Olhar Reflexivo Sobre a 
Realidade das Aulas de Química em uma Escola Pública Cearense. 
Essentia (Sobral/CE), v. 13, p. 165-183, 2012. Disponível em: < 
http://www.uvanet.br/essentia.old/edicao_ano13n2/olhar_reflexivo.pdf> Acesso 
em: 02 fev. 2016 

RICHETTI, G. P; FILHO, J. P. A. Automedicação: um tema social para o 
Ensino de Química na perspectiva da Alfabetização Científica e 
Tecnológica. Alexandria Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, v.2, 
n.1, p. 85-108, mar. 2009. Disponível em: < 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/37916/28953> 
Acesso em: 22. Mar. 2016 

RIO DE JANEIRO. Secretaria Estadual de Educação. Manual de Orientações 
do Nova EJA, 2015.  

_________Secretaria Estadual de Educação. Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias. Módulo 2, Volume 1, Química, Material do Professor. Rio de 
Janeiro: Fundação CECIERJ, 2013a. 

_________Secretaria Estadual de Educação. Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias. Módulo 2, Volume 2, Química, Material do Professor. Rio de 
Janeiro: Fundação CECIERJ, 2013b.  

_________Secretaria Estadual de Educação. Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias. Módulo 4, Volume 1, Química, Material do Professor. Rio de 
Janeiro: Fundação CECIERJ, 2013c.  

_________Secretaria Estadual de Educação. Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias. Módulo 4, Volume 2, Química, Material do Professor. Rio de 
Janeiro: Fundação CECIERJ, 2013d.  

_________Secretaria Estadual de Educação . Reorientação Curricular - 
Educação de Jovens e adultos. SEEDUC/UFRJ. Livro VI, 2006. 

_________Secretaria Estadual de Educação Currículo Mínimo EJA. 
SEEDUC, 2013. 

_________Resolução SEEDUC nº 4359 de 19 de outubro de 2009: Fixa 
diretrizes para implantação das Matrizes Curriculares para Educação Básica 
nas unidades escolares da rede pública e dá outras providências. Secretaria 
Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ), Diário 

http://lattes.cnpq.br/3410967379937204
http://lattes.cnpq.br/6437183528449642


81 

 

 

 

Oficial do Estado do Rio de Janeiro. 21 de out. de 2009. p.18. Disponível em: < 
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/485574/DLFE-
33307.pdf/RESOLUCAON435909DE19DEOUTUBRODE2009.pdf> Acesso em 
12 set. 2016 

__________Resolução SEEDUC n° 4951 de 14 de outubro de 2013. 
Secretaria de Estado de Educação. Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. 
Disponível em: < http://download.rj.gov.br/documentos/10112/2911981/DLFE-
88999.pdf/RESOLUCAOSEEDUCN4951DE04.10.2013DO14.10.2013FIXADIR
ETRIZESIMPLANTACAOMATRIZESCURRICULARESEDUCACAOBASICAUNI
DADESESCOLARESERJ.pdf> Acesso em: 12 set. 2016 

ROEHRIG, S. A. G; ASSIS, K. K; CZEUSNIAKI, S. M. A Abordagem CTS no 
Ensino de Ciências: Reflexões sobre as Diretrizes Curriculares Estaduais 
do Paraná. IV Simpósio Nacional de Tecnologia e Sociedade - Anais. Curitiba: 
UTFPR, 2011. Disponível em: < 

http://www.esocite.org.br/eventos/tecsoc2011/cd-
anais/arquivos/pdfs/artigos/gt005-aabordagemcts.pdf > Acesso em: 22 
out.2015 

ROSA, M. I. P. (org) Formar: encontros e trajetórias com professores de 
ciências. São Paulo: Escrituras Editora, 2005. 

SAMPAIO, M. N. Educação de Jovens e Adultos: Uma História de 
Complexidade e Tensões. DOSSIÊ TEMÁTICO - Educação de pessoas 
jovens, adultas e idosas. Práxis Educacional. Vitória da Conquista. v.5, n.7, 
p.13-27. jul./dez. 2009. Disponível em: < 
http://periodicos.uesb.br/index.php/praxis/article/viewFile/241/253> Acesso em: 
11 dez.2016 

SANTANA, D. C. S ; SANTOS, F. M. S.; SANTOS, S. M; ORQUIZ, I. C. A. EJA: 
Breve análise da trajetória histórica e tendências de formação do 
educador de jovens e adultos. Disponível em: < 
www.editorarealize.com.br/revistas/fiped/trabalhos/28e93eb53881513e51959a4
3ae232800_1862.pdf > s.d. Acesso em: 12 de Nov. 2015 

SANT'ANNA, S. M. L. A Educação de Jovens e adultos: uma perspectiva 
histórica. Porto Alegre: UFRGS, 2008. Disponível em: < 
http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo7/eja_antigo/contextualizacao_
historica_da_EJA__sitamara.pdf> Acesso em: 27 mar.2015 

SANTOS, W. L. P.; MÓL, G. S. (Orgs.) Química Cidadã – Volumes 1, 2 e 3. 3. 
Ed. São Paulo: Editora Nova Geração, 2013. 

SANTOS, A. M; NEVES, G. P; MACHADO, H. F; GONÇALVES, W. S. História 
do Brasil - da Terra ignota ao Brasil Atual. 1. ed. Rio de Janeiro: Log On 
Informática, 2002. 656p. 

SILVA, E. L. Contextualização no ensino de química: ideias e proposições 
de um grupo de professores. Dissertação, USP, São Paulo, 144p, 
2007.Disponível em: < 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/marco2012/quimica_artig
os/contex_ens_quim_dissert.pdf> Acesso em: 25 abr.2016 

http://lattes.cnpq.br/5195153340421188


82 

 

 

 

SILVEIRA, D. T. ; CORDOVA, F. P. Unidade 2 - A pesquisa científica. In: 
Tatiana Engel Gerhardt; Denise Tolfo Silveira. (Org.). Métodos de Pesquisa. 
Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009, v. , p. 31-42 

STRELHOW, T, B. Breve História Sobre A Educação De Jovens E Adultos 
No Brasil. Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.38, p. 49-59, jun.2010. 
Disponível em: < 
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/edicoes/38/art05_38.pdf> Acesso em: 
12 fev. 2015 

TOZONI-REIS; CAMPOS, M. F. Temas ambientais como “temas 
geradores”: contribuições para uma metodologia educativa ambiental 
crítica, transformadora e emancipatória. Educar, Curitiba, n. 27, p.93-110, 
2006. Disponível em: < http://revistas.ufpr.br/educar/article/view/6467/4656> 
Acesso em: 28 jul.2016  

_________Fundamentos teóricos para uma pedagogia crítica da educação 
ambiental: algumas contribuições. In: 30ª Reunião Anual da Anped, 
Caxambu, MG, 2007. Anais da 30ª Reunião Anual da Anped, Caxambu, MG, 
2007. Disponível em: < http://30reuniao.anped.org.br/trabalhos/GT22-3311--
Int.pdf > Acesso em: 23 jul. 2016 

VYGOTSKY, Lev S. Pensamento e Linguagem. Edição eletrônica: Ridendo 
Castigat Mores, 2001. Disponível em: < 
http://ruipaz.pro.br/textos/pensamentolinguagem.pdf> Acesso em 12 ago.2016 

WAN, E. ; GALEMBECK, E. ; GALEMBECK, F. Polímeros Sintéticos. Química 
Nova na Escola (Impresso), São Paulo - SP, v. 2, p. 5-8, 2001. Disponível em: 
< http://qnesc.sbq.org.br/online/cadernos/02/polimer.pdf> Acesso em: 22 set. 
2016 

WARTHA, E. J.; FALJONI-ALÁRIO, A. A contextualização no ensino de 
química através dos livros didáticos. Química Nova na Escola, São Paulo - 
SP, v. 22, p. 42-47, 2005. Disponível em: < 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc22/a09.pdf> Acesso em: 22 set. 2016 

WARTHA, E. J.; SILVA, E. L ; BEJARANO, N. R. Cotidiano e 
contextualização no ensino de química. Química Nova na Escola 
(Impresso), v. 35, p. 84-91, 2013. Disponível em : < 

http://www.qnesc.sbq.org.br/online/qnesc35_2/04-CCD-151-12.pdf) Acesso em  
22 ago. 2016 

 

 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/7184510515581463
http://lattes.cnpq.br/6740898151994896
http://lattes.cnpq.br/9377733223931098
http://lattes.cnpq.br/6740898151994896


83 

 

 

 

APÊNDICE 

  

THIAGO RODRIGUES DE SÁ ALVES 

 

 

 

SUGESTÕES DE ABORDAGEM DA TEMÁTICA AMBIENTAL NO 

CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS13 

 

 

 
 
Produto Final apresentado ao 
Programa de Pós Graduação em 
Ensino de Ciências da Natureza da 
Universidade Federal Fluminense - 
Mestrado Profissional. Área de 
Concentração: Ensino de Química. 
 

 

 

 

Orientadora: 

Prof.ª Dr.ª Rose Mary Latini 

 

Niterói, RJ 

2016 

                                                 
13

 Esta Proposta é fruto da Dissertação de Mestrado de Thiago Rodrigues de Sá Alves, 
também professor na Educação de Jovens e Adultos, intitulada “Educação de jovens e adultos: 
sugestões de abordagem no ensino de química a partir da realidade socioambiental”, 
desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Natureza/UFF, na 
área de Ensino de Química, sob a orientação da Profa. Rose Mary Latini.   
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Caro professor: 

 

 Esse produto foi concebido após analisarmos a presença da temática 

ambiental nos principais documentos que trabalharam/trabalham com a 

Educação de Jovens e Adultos - Reorientação Curricular, Currículo Mínimo 

EJA e Nova EJA - e identificarmos a insuficiência de uma proposta de ensino 

que possibilite a inserção de questões ambientais com um viés transformador, 

no qual o aluno possa, de fato, identificar a Química na sua vivência e ampliar 

a sua compreensão sobre a realidade ambiental. 

 Para a construção desse produto buscamos levantar propostas que 

aproximem o ensino de química com a questão ambiental por meio de 

consultas às obras de Mól e Santos, Mortimer e Machado, além de trabalhos 

como o de Auler (2007), dentre outros. Ao realizarmos a leitura desses 

materiais construímos temas que tivessem vínculo com os conteúdos do NEJA 

e que fizessem articulação com a temática ambiental. 

 Assim, propomos temas ambientais que sejam pertinentes à vivência 

dos seus alunos, além dos conteúdos de química, de forma contextualizada e 

que possam possibilitar uma problematização dentro da EJA, por um viés 

transformador-crítico. É importante ressaltarmos que esses temas propostos 

são uma opção para a construção de conhecimentos científicos de forma 

articulada com a sua realidade ambiental local, pois acreditamos que quando a 

sugestão de abordagem é contextualizada com esta realidade, ela possibilita a 

construção desses conceitos científicos num contexto definido e dando sentido 

a conceitos espontâneos dos alunos. 

 E, tendo em vista que o governo do Estado do Rio de Janeiro preconiza 

que nós professores da Educação de Jovens e Adultos, utilizemos o material 

do programa Nova EJA, em vigor desde 2013, a utilização de propostas com 

temas ambientais foi pautada nos conteúdos programáticos desse programa 

(Tabela 1). 
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Esses conteúdos foram identificados pela leitura de todas as atividades 

constantes do Material do Professor, já que são definidos na forma de 

currículo. 

Tabela 1: Conteúdos de química presentes nos módulos II e IV. 

  

 

 A estrutura do produto está listada da seguinte forma: 

 

1. Um breve entendimento sobre contextualização; 

2. A importância da inserção da temática ambiental pelo viés 

transformador-crítico e a função do conceito químico nesse contexto; 

3. A organização dos conteúdos programáticos do NEJA por temas 

geradores de problematização da realidade; 

4. A problematização (situação problemas/reais), construção de conceitos 

articulados com as questões levantadas, novas compreensões; 

5. Referências. 

N 
O 
V 
A 
  

E 
J 
A 

MÓDULO II MÓDULO IV 

VOLUME 1 VOLUME 2 VOLUME 1 VOLUME 2 

1. Propriedades gerais e 
especificas da matéria 
2. Os estados físicos 
3. As mudanças de 

estado físico 
4. Misturas homogêneas 

e heterogêneas 
5. Métodos de separação 

de misturas 
6. Os fenômenos físicos 

e químicos 
7.  A linguagem química 
– símbolos e formulas 

8. Os átomos 
9. As partículas 
fundamentais 

10. Números atômicos e 
de massa 

11. Distribuição 
eletrônica 

12. A tabela periódica 
dos elementos 

 
1. Ligações químicas e 

as propriedades das 
substâncias 

2. Evidências de uma 
transformação química 
3. Representação dos 
fenômenos – equação 

química 
4. Aspectos 
quantitativos 

5. Os ácidos e as 
bases mais comuns 
6. Indicadores ácido-

base 
7. Reações de 
neutralização – 

formação dos sais mais 
comuns 

8. Os óxidos mais 
comuns 

9 . Estequiometria 
10. Soluções 

 
 
 

1. Termoquímica 
2. Cinética Química 

3. Reação de 
combustão 

4. Equilíbrio Químico 
5. Oxidação e 

Redução 
 

 
1. Introdução a Química 

Orgânica 
2. Hidrocarbonetos 

3.  Funções Orgânicas 
Oxigenadas 

4.  Funções Orgânicas 
Nitrogenadas 

5.  Polímeros Sintéticos 
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 1. Um breve entendimento sobre contextualização 

 

 A definição sobre o que vem ser a contextualização vem gerando muitos 

equívocos entre professores e até mesmo em trabalhos publicados em 

revistas, justamente porque o que se constata são referências apenas ao 

cotidiano. Com isso, a contextualização acaba sendo somente "relacionada a 

aplicações do conhecimento químico, ou seja, concepções sobre 

contextualização como exemplificação e ilustrações de contextos para ensinar 

o conteúdo de química" (WARTHA e FALJONI-ALÁRIO, 2005, p. 88). 

 Nosso foco nesse produto é com uma formação de jovens e adultos que 

possibilite um entendimento da realidade socioambiental, tendo por base a 

construção de conhecimentos numa perspectiva mais integradora, onde 

conhecimento científico, ambiental, cultural, tecnológico, dentre outros; possam 

contribuir para (re) posicionamento dos sujeitos frente à realidade.  

 Esta perspectiva aproxima, portanto, as práticas de ensino 

aprendizagem de química de uma proposta contextualizada; conforme 

defendida por educadores químicos14 entendendo contexto, é claro, para além 

da simples ilustração, já que de fato este deve ser o ponto de partida e o ponto 

de chegada do trabalho pedagógico.   

 

 

 2. Importância da inserção da temática ambiental pelo viés 

transformador-crítico e a função do conceito químico nesse contexto; 

 

 Quando pensamos na realidade socioambiental, estamos pensando 

também em como ela pode oferecer para o ensino-aprendizagem de química 

uma possibilidade para que o conhecimento dessa ciência permita não só a 

compreensão, mas a possibilidade de intervenção. Além disso, a discussão 

dessa temática se faz urgente dado o contexto atual marcado por calamidades, 

de falta de água, poluição, pobreza dentre outros. A amplitude da questão 

                                                 
14

  As propostas contextualizadas foram feitas pelos trabalhos de educadores químicos como 
Costa-Beber e Maldaner (2011); Wartha e Faljoni-Alário (2005). 
 

http://lattes.cnpq.br/6740898151994896
http://lattes.cnpq.br/9377733223931098
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implica que todos os setores da sociedade se envolvam no sentido de 

mobilização para o enfrentamento da crise socioambiental atual. 

 Sendo assim, a escola enquanto lócus de formação precisa se inserir 

como espaço de intervenção a partir das suas práticas escolares. Acreditamos 

desta maneira, que um possível caminho que venha a contribuir para ampliar 

conhecimentos e tornar o ensino de química mais significativo, é sua 

interlocução com as questões socioambientais, principalmente, aquelas 

relacionadas à realidade concreta dos educandos (FREIRE, 2002).  

Nesta perspectiva, o ensino de química, a partir da educação para o 

ambiente tem a possibilidade de "promover uma maior integração entre os 

aspectos econômicos, sociais e culturais com os aspectos ecológicos, 

configurando-se, portanto, uma abordagem integradora e socioambiental" 

(LAYRARGUES, 2000, p.7), sendo que essa abordagem socioambiental 

demanda conhecimentos para compreensão e busca de soluções para as 

questões reais. Este produto foi pensando e desenvolvido, portanto, dentro da 

ótica da inserção da temática ambiental pelo viés transformador-crítico, pois a 

mesma  

Objetiva promover ambientes educativos de mobilização dos 

processos de intervenção sobre a realidade e seus problemas 

socioambientais. As ações pedagógicas devem superar a mera 

transmissão de conhecimentos ecologicamente corretos... No 

entanto, superar essa tendência não significa negá-las, mas apropriá-

las ao contexto crítico que pretendemos no processo educativo 

(GUIMARÃES, 2004, p. 31). 

 Os conceitos químicos, por usa vez, quando compreendidos pelos 

alunos possibilitam a interação dos mesmos com o mundo já que eles, por 

meio desses conceitos, estarão relacionando-se com a realidade na qual 

vivem. Vygotsky (2001) discute que essa interlocução favorece a construção do 

conceito científico que se dá de forma descendente, isto é, mais concreta, 

enquanto que os conceitos cotidianos ou espontâneos se desenvolvem de 

forma ascendente, para formas cada vez mais elaboradas, ou de maior 

abstração. Nesse sentido o Ensino de Química, como é apontado pelo PCN+ 

deve, portanto,  
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possibilitar ao aluno a compreensão tanto dos processos químicos 

em si, quanto da construção de um conhecimento científico em 

estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações 

ambientais, sociais, políticas e econômicas. [...] julgar com 

fundamentos as informações advindas da tradição cultural, da mídia e 

da própria escola e tomar decisões autonomamente, enquanto 

indivíduos e cidadãos (BRASIL, 2000, p. 87) 

 

 

3. Organização dos temas e conteúdos 

 

 Propomos sugestões que busquem aproximar os conteúdos de química 

à vivência dos alunos, por meio de quatro temas ambientais. São eles: 

Tratamento e a Distribuição da Água; Qualidade do Ar; Queima de 

Combustíveis e os Meios de Transportes e O Tratamento e o Destino de 

Resíduos Sólidos, escolhidos por acreditarmos que os mesmos possibilitem a 

todos os sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem momentos 

de reflexão por meio da problematização da realidade do seu entorno escolar, 

do seu bairro, do seu município e da realidade de outros locais. 

 Dessa forma, esses temas devem ser utilizados como forma de 

ampliação do conhecimento sobre a realidade socioambiental e de construção 

de conteúdos químicos.  

 Ressaltamos que esses temas podem ser utilizados em diferentes 

momentos ou mesmo em mais de um momento, já que sua organização não foi 

realizada pelos conteúdos que compõem cada um dos módulos do NEJA. A 

Tabela 2, a seguir, apresenta a sugestão de conteúdos que podem ser 

contemplados em cada um dos temas, devendo nós professores, escolhermos 

dentro de cada conteúdo os conceitos mais relevantes para o entendimento 

das situações propostas. 
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Tabela 2: Principais conteúdos programáticos associados aos temas ambientais 

 
O Tratamento e a 

Distribuição da Água 
 

 
Qualidade do Ar 

 

Queima de 
Combustíveis e os 

Meios de 
Transportes 

O Tratamento e o 
Destino de 

Resíduos Sólidos 

1. Propriedades 
especificas da 
matéria 

2. Os estados físicos 
3. As mudanças de 

estado físico 
4. Misturas 

homogêneas e 
heterogêneas 

5. Métodos de 
separação de 
misturas 

6. Os fenômenos 
físicos e químicos 

7. Os ácidos e as 
bases mais comuns 

8. Indicadores ácido-
base 

9. Reações de 
neutralização – 
formação dos sais 
mais comuns 

10. Os óxidos mais 
comuns 

11. Soluções 
12. Equilíbrio Químico 
13. Hidrocarbonetos 
14. Funções Orgânicas 
15. Polímeros Sintéticos 

 
 

1. Os ácidos mais 
comuns 

2. Indicadores 
ácido-base 

3. Reações de 
neutralização – 
formação dos 
sais mais 
comuns 

4. Reação de 
combustão 

5. Os óxidos mais 
comuns 

6. Hidrocarbonetos 
 

 
1. Misturas 

homogêneas e 
heterogêneas 

2. Métodos de 
separação de 
misturas 

3. Os fenômenos 
físicos e 
químicos 

4. Representação 
dos fenômenos 
– equação 
química 

5. Estequiometria 
6. Os óxidos mais 

comuns 
7. Os ácidos e as 

bases mais 
comuns 

8. Indicadores 
ácido-base 

9. Termoquímica 
10. Reação de 

combustão 
11. Hidrocarbonetos 
12. Funções 

Orgânicas 
Oxigenadas 

13. Polímeros 
Sintéticos 
 

1. Misturas 
homogêneas e 
heterogêneas; 

2. Métodos de 
separação de 
mistura; 

3. Fenômenos 
físicos e 
químicos; 

4. Oxidação e 
redução 

5. Equilíbrio 
químico 

6. Polímeros 
7. Métodos de 

separação 
8. Hidrocarbonetos 
9. Polímeros 

Sintéticos 
 

 

 

 

 4. Problematização (situação problemas/reais), construção de 

conceitos articulados com as questões levantadas, novas compreensões. 

 

 Em cada um dos temas são apresentadas diferentes sugestões de 

abordagem da temática e os conteúdos que podem ser articulados para que, 

nós professores, possamos escolher o(s) mais adequado(s) para a prática de 

ensino de química pretendida. Sugerimos ainda, que as propostas que 

envolvam levantamento de dados locais sejam feitas na forma de pesquisa 



90 

 

 

 

pelos alunos ou então, que sejam realizadas na forma de atividade em sala de 

aula a partir de levantamentos e/ou reportagens trazidos pelo professor. 

 

 

4.1 O TRATAMENTO E A DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA 

 

 Esse tema favorece o reconhecimento da importância do tratamento e 

distribuição de água no seu município e de diversos conteúdos químicos, 

possibilitando, assim, uma problematização que tome o contexto real do aluno.  

 Visando superar uma abordagem conservacionista da crise ambiental, a 

sugestão é ir além das discussões sobre o gasto de água e seu desperdício ou 

sobre a ausência de água e problematizar sobre essa escassez, tentado, assim 

identificar os motivos que levam a esse problema. Outra sugestão é debater 

com seus alunos sobre a função do Estado no que tange à questão da 

recuperação dos mananciais.  

 Pode-se ainda discutir as etapas de despoluição (tratamento) da água 

com o objetivo de retiradas dos compostos inorgânicos e orgânicos, já que os 

mesmos causam poluição ao meio ambiente, seja no mar, no lençol freático, 

nos rios, dentre outros ambientes, assim é possível ampliar a discussão para o 

tratamento da água após uso em casa, cujo destino é a rede de esgoto.  

  

 Seguem algumas sugestões para o trabalho em sala de aula: 

 

1. Estabeleça a diferença entre estação de tratamento de água (ETA) e 

esgoto (ETE); 

2. Levante dados e discuta sobre a existência de estações de tratamento 

de água e esgoto na cidade de seus alunos e se eles conhecem a 

origem da água que é distribuída na cidade para o consumo deles. 

Esses são dados importantes para se conhecer questões relativas ao 

saneamento básico no município; 
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3. Apresente os processos iniciais, desde a captação das águas até o 

processo de fluoretação na ETA; 

4. Apresente os processos iniciais, desde a remoção dos sólidos, por meio 

do gradeamento, até os tipos de tratamento (primário, secundário e 

terciário) na ETE e procure identificar se existe tratamento para o esgoto 

na sua região e, em caso afirmativo, qual o tipo de tratamento é 

realizado. 

5. Questione-os sobre a necessidade de se filtrar a água em suas 

residências, mesmo após o processo de filtração ter sido realizado na 

ETA;  

6. Problematize sobre os principais meios de se economizar água em suas 

casas; 

7. Discuta sobre as principais atividades humanas que consomem água;  

8. Discuta com seus alunos sobre os principais mananciais que abastecem 

a residência e a escola deles. Aqui você pode levantar informações 

sobre a situação ambiental dos mananciais e verificar se existem 

medidas do governo com o objetivo de protegê-los; 

9. Reflita sobre a utilização do óleo de cozinha em frituras e os impactos 

para a saúde. Além disso, verifique o conhecimento dos alunos sobre a 

existência de postos de coleta de óleo ou da fabricação de sabão com o 

óleo.  

  A seguir, listamos os principais conteúdos químicos que podem ser 

articulados ao tema: 

 

1. Identificar as principais técnicas de separação realizadas nas estações 

de tratamento (ETA e ETE); 

 

2. Classificar misturas homogêneas e heterogêneas, discutindo e 

exemplificando com substâncias mais comuns no dia a dia. Introduza 
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também o conteúdo de Propriedades especificas da matéria, mais 

estritamente as organolépticas; 

 

3. Os estados físicos da matéria, já que a água é um dos principais 

componentes desse estudo; 

 

4. A partir do desenvolvimento do conteúdo de pH, discuta sobre a 

determinação do pH da água, por meio dos indicadores ácido-base, visto 

que o pH um parâmetro empregado em muitos estudos sobre o 

saneamento ambiental; 

 

5. Apresente as funções inorgânicas - Os ácidos, as bases, os óxidos e os 

sais mais comuns e discuta a questão da poluição ambiental e o gasto 

que as estações têm para realizar a despoluição; 

 

6. No desenvolvimento do conteúdo de equilíbrio químico pode-se abordar 

a desinfecção da água pelo método de cloração, por meio de conceitos 

como: equilíbrio de Le Chatelier, solução neutra, solução ácida, assim 

como novamente o pH; 

 

7. Para o estudo de Hidrocarbonetos discuta sobre os plásticos e 

borrachas que têm no petróleo matéria-prima problematizando sobre o 

descarte e degradação deles no ambiente e ainda  associar as principais 

funções orgânicas com esses materiais. Outro assunto que pode ser 

discutido é o de Polímeros sintéticos15.  

 
 
ALGUMAS INDICAÇÕES DE LEITURA 
 

1. GUIMARÃES, J. R; NOUR, E. A. A. Tratando nossos esgotos: 
processos que imitam a natureza. Química Nova na Escola, 
Sociedade Brasileira Química, v. C. Tem, n.02/01, p. 19-30, 2001. 

 

                                                 
15

 O uso e descarte irresponsáveis deles acabaram criando problemas ambientais sérios. Estes 
problemas são devidos à durabilidade dos polímeros sintéticos no ambiente, e não à sua 
toxidez, e por isso vemos garrafas plásticas, pneus, restos de fraldas descartáveis e 
embalagens enfeando rios, lagoas e praias (WAN et al, 2001, p. 07). 
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SUGESTÕES DE RECURSOS  

 Experimentos 

1. Educação Ambiental e Cidadania. Experimento e questões sobre 
tratamento de água. Disponível em: 
<http://www.usp.br/qambiental/tratamentoAguaExperimento.html> 
Acesso em: 03 dez. 2016 

2. AMANTE, A. DESPOLUINDO A ÁGUA - ELETROFLOCULAÇÃO. 
Disponível em: < 
http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/despoluindo-a-
agua-eletrofloculacao/917> Acesso em: 03 dez. 2016 

 Vídeo 

1. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC Rio. A 
Química do Fazer - Tratamento de Água. Disponível em: < 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/18477> Acesso em: 
03 dez. 2016 

 Animação/Simulação 

1. Abril Educação. Como funciona uma estação de tratamento de água? 
Disponível em: < 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/5035> Acesso em: 
03 dez. 2016 

 

4.2 QUALIDADE DO AR 

 

 Neste tópico é importante refletirmos sobre as diversas fontes de 

poluição atmosférica as quais são responsáveis por problemas ambientais e de 

saúde da população provenientes dos principais gases que contribuem para 

esse tipo de poluição. 

No ar que respiramos temos uma composição de nitrogênio (N2) e 

oxigênio (O2), sendo que os mesmos acabam respondendo por mais de 95% 

dessa composição do ar, além de outros gases como o dióxido de carbono, o 

neônio, argônio, dentre outros – incluindo os gases poluentes-, e também dos 

compostos que existem na forma de partículas sólidas ou líquidas, como os 

aerossóis. Por isso sugerimos, a seguir, que seja problematizado com seus 

alunos a respeito: 
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1. De como os gases têm poluído a atmosfera; 

2. Dos principais poluentes e da quantidade de emissões dos mesmos no 

seu município. Para isso, no Rio de Janeiro, sugerimos que consulte o 

sítio eletrônico16, pois lá poderão ser levantados dados acerca da 

qualidade do ar em vários locais do Rio de Janeiro; 

3. Do emprego de tecnologias mais limpas para que o cuidado com 

ambiente seja exercido; 

4. Do por que as indústrias terem as chaminés altas e as rodoviárias os 

telhados bem elevados, justamente para que o CO2, liberado pelos 

veículos, não possa ser acumulado. As chaminés acabam, 

simultaneamente, facilitando a saída do ar quente e a entrada do ar com 

O2; 

5. Das dificuldades políticas para a resolução dos problemas ambientais e 

da negligência das convenções internacionais que não evitam o 

crescimento do aquecimento global; 

6. Das principais leis ambientais que regulamentam as emissões de gases; 

7. Dos estabelecimentos presentes em sua cidade que emitam gases 

poluentes e da existência de ações para controle e minimização dessa 

emissão.  

8. Da emissão de gases poluentes devido aos diferentes veículos que 

circulam na região. 

 A seguir, os principais conteúdos químicos que podem contribuir para 

uma problematização em sala de aula. 

 

1. Ao apresentar os principais óxidos discuta sobre as emissões que são 

causadas por veículos e dos gases oriundos dos mesmos que acabam 

causando efeitos negativos na saúde; 

 

                                                 
16

 http://www.rio.rj.gov.br/web/smac/monitorar-rio1 
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2. Aproveite para discutir que essas emissões são devido ao processo de 

combustão. Com isso, você pode inserir o conteúdo de Reações de 

Combustão, falando sobre a completa e incompleta, não esquecendo de 

citar óxidos gasosos, como o NOx e o SOx, que são também produzidos 

na combustão de combustíveis fósseis; 

 

3. Se quiser, aproveite a questão anterior para inserir o conteúdo de 

Hidrocarbonetos, pois alguns são cancerígenos e até mutagênicos, 

como o benzeno. Após essas discussões você pode, portanto, 

problematizar dizendo que todos esses poluentes enumerados desde a 

primeira sugestão, são provenientes da queima de combustíveis fósseis, 

mais precisamente de usinas elétricas a carvão e de automóveis que 

utilizam gasolina e diesel. Além disso, você pode discutir sobre o Efeito 

Estufa, Aquecimento Global; 

 

4. No conteúdo de pH e ácidos, aproveite para falar, a partir de reações 

químicas, de poluentes que contribuem para a chuva ácida, apontando 

como essas transformações químicas acontecem na atmosfera. A partir 

da escala de pH, compare uma chuva normal e uma chuva ácida 

discutindo a variação de acidez; 

 

5. Após o estudo de chuva ácida você pode inserir o conteúdo de Reações 

de neutralização – formação dos sais mais comuns, discutindo com seus 

alunos que os solos podem ser acidificados pela chuva, mas alguns são 

capazes de neutralizá-la, mesmo que parcialmente, pela presença de 

calcário (CaCO3) e cal natural ou óxido de cálcio (CaO).  Mostre também 

para seus alunos que quando essa neutralização não ocorre, o excesso 

de acidez é eliminado com a adição de calcário ou cal, tendo o calcário a 

função de neutralizar o ácido sulfúrico (H2SO4) proveniente da chuva 

ácida. 
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ALGUMAS INDICAÇÕES DE LEITURA 
 
ROSE, R. E. Má qualidade do ar mata cada vez mais. 2016. Disponível em: 
<https://meioambienterio.com/2016/11/ma-qualidade-do-ar/>. Acesso em: 8 
nov.2016 
 
MonitorAR Rio. Programa de monitoramento da qualidade do Rio de 
Janeiro. Disponível em: < http://smac.infoper.net/smac/institucional/index.html> 
Acesso em: 03 dez. 2016 

 
SUGESTÕES DE RECURSOS  

 Experimento 

1. Educação Ambiental e Cidadania. Poluição Atmosférica e Chuva 
ácida. Disponível em: < 
http://www.usp.br/qambiental/chuva_acidaExperimento.html> Acesso 
em: 03 dez. 2016 

 Vídeo 

1. Telecurso 2000. Como conhecer a qualidade do ar? Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=vy3ueAf0IcY> Acesso em: 03 dez. 
2016 

 
 

4.3 QUEIMA DE COMBUSTÍVEIS E OS MEIOS DE TRANSPORTES 

 

 Essa temática nos possibilita discutir que a maior parte da energia que 

utilizamos é proveniente da queima de combustíveis. E ao queimarem, esses 

combustíveis acabam produzindo energia e sustâncias químicas e até material 

particulado, como os aerossóis que estão também presentes na temática de 

Qualidade do Ar.  

 Nossa sugestão, portanto, nesse momento é que se problematize, junto 

com seus alunos sobre: 

1. A questão dos veículos no município onde a escola se localiza, 

identificando os mais utilizados; 

2. Os principais combustíveis que os meios de transporte utilizam, desde o 

de menor utilidade até o mais utilizado;  
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3. Se a qualidade do serviço de transporte na região, no estado e no Brasil 

contribui para o menor número de veículos particulares nas ruas, 

4. Os impactos que esses combustíveis podem gerar para a saúde da 

população, para a qualidade do ar ou para o ambiente;  

5. Os principais poluentes gerados após essa queima na atmosfera;  

6. As diferenças entre um combustível renovável ou não fóssil e um 

combustível não renovável ou fóssil; 

7. A possibilidade dos seus alunos se imaginarem vivendo sem os meios 

de transporte, sem os meios de comunicação e sobre, até mesmo, o 

fogão para que seus alimentos sejam preparados; 

8. As maiores reservas petrolíferas do mundo e os problemas geopolíticos. 

9. Os interesses econômicos a respeito do petróleo; 

10.  As condições de trabalho na extração do carvão das minas, que expõe 

os mineiros à concentração de cinzas de carvão, ao calor e até mesmo 

ao risco de desabamentos; 

 Professor, para os conteúdos químicos nossa sugestão é que você 

trabalhe os que podem contribuir para essa problematização com seus alunos 

a respeito: 

1. Das principais técnicas de separação; 

2. Dos tipos de misturas presentes no petróleo; 

3. Das cadeias carbônicas e dos tipos de compostos (alcanos, alcenos, 

etc); 

4. Das principais funções orgânicas; 

5. Da reação de combustão, seja no processo de octanagem, seja na 

combustão completa e incompleta nos compostos orgânicos; 

6. Da Termoquímica, mais precisamente sobre as reações exotérmicas; 

7. Dos principais óxidos que são poluentes; 

8. Das equações químicas; 

9. Da estequiometria das equações envolvidas. 
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ALGUMAS INDICAÇÕES DE LEITURA 
 
BBC BRASIL. Veja conflitos alimentados por disputa por petróleo no 
mundo. 2015. Disponível em: <https://noticias.terra.com.br/mundo/os-conflitos-
alimentados-pela-disputa-por-petroleo-no-
mundo,800ea993f7622144a2674d37a96a3829ynh6sced.html> Acesso em: 8 
nov.2016 
 
MOZETO, A. A. Química Atmosférica: a química sobre nossas cabeças. 
Química Nova na Escola, São Paulo, SP, n.fev/2001, p. 41-49, 2001 
 
 
SUGESTÕES DE RECURSOS  

 Vídeos 

1. ProgramaVrum. Entenda as diferenças entre cada tipo de 
combustível. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=3znm9eNgF8o> Acesso em: 03 dez. 
2016 

2. PUC Rio. Aí tem química - Combustíveis Renováveis: Biodiesel. 
Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=slw0kgHLAhg&t=319s> Acesso em: 
03 dez. 2016 

3. PUC Rio. Aí tem química - Combustíveis renováveis: Álcool. 
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=m4rsehFRft0> 
Acesso em: 03 dez. 2016 

4. PUC Rio. Aí tem química - Combustíveis Não Renováveis: Gás 
Natural. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=A-
J3PXNUwPI> Acesso em: 03 dez. 2016 

 

 

4.4 O TRATAMENTO E O DESTINO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 Essa temática possibilita a discussão sobre os principais resíduos 

sólidos, pois além de mostrar  a questão da conscientização e de como evitar o 

descarte inadequado e principalmente discutir como minimizar esse impacto no 

meio ambiente, irá fazê-lo refletir de forma consciente e crítica sobre o 

consumo exagerado de produtos, sejam eles eletrônicos ou não.    

 Nossa sugestão, portanto, nesse momento é que você problematize, 

junto com seus alunos: 
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1. Sobre como são tratados os resíduos sólidos no município da escola.  

2. Sobre os principais sistemas de tratamento de resíduos sólidos como: 

aterro sanitário, aterro controlado, incineração, compostagem, coleta 

seletiva, discutindo suas vantagens e desvantagens problematizando 

ainda sobre a forma de tratamento adotada pelo município. 

3. Sobre os problemas que a população do município deles enfrenta com 

relação ao lixo e sobre os principais locais de destino final do lixo; 

4. Sobre o motivo pelo qual, mesmo em situações de grande risco para a 

saúde da população e contaminação do meio ambiente, os lixões são 

utilizados para o acondicionamento do lixo. Veja o que eles acham sobre 

a responsabilidade dos governantes e da população em relação a essa 

situação; 

5. De que com o avanço da tecnologia, a produção de lixo foi ficando cada 

vez maior e a consequentemente os lugares que recebem o lixo 

acabaram não acompanhamento esse crescimento e com isso temos o 

que chamamos de "acúmulo de lixo"; 

6. Dos diversos tipos de lixo - comercial, industrial, domiciliar, público, 

especial, serviço de saúde e radioativo e de como esses são tratados no 

município da escola; 

7. Discuta sobre problemas econômicos, sociais e principalmente 

ambientais com relação ao lixo eletrônico e os questione sobre de quem 

deve ser a responsabilidades: de empresários, políticos ou da 

sociedade? 

8. Discuta sobre propostas existentes no município e/ou no Brasil e no 

mundo para a diminuição da geração do lixo eletrônico e de outros tipos 

de resíduos sólidos. 

 Para os conteúdos químicos nossa sugestão é que você trabalhe os que 

podem contribuir para essa problematização com seus alunos a respeito: 
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1. Das misturas homogêneas e heterogêneas, lembrando que na primeira 

nós devemos aplicar primeiro os métodos que irão envolver os 

fenômenos físicos, ou seja, solidificação, evaporação, e na segunda 

iremos separar as fases existentes. 

2. Dos Métodos de separação, pela catação que separa resíduos como 

vidro, metais, papel ou plásticos para a reciclagem; 

3. Apresente os fenômenos físicos e químicos discutindo o que ocorre 

quando destinamos o lixo ao aterro sanitário ou a um lixão, gerando 

substâncias como o metano, chorume. Discuta sobre os possíveis 

impactos dessas substâncias na qualidade do ambiente local;  

 

4. No estudo de Oxidação e Redução, debata sobre o descarte de pilhas e 

baterias no ambiente de forma incorreta, visto que existem locais 

específicos para essa ação; 

 

5. O estudo de Polímeros possibilita um diálogo sobre a produção e a 

utilização deles em diversos locais como a indústria de transporte, têxtil, 

civil, farmacêutica, dentre outras com o objetivo de discutir alternativas 

que possam minimizar a produção desse tipo de lixo. 

 

6. Muitos materiais orgânicos provenientes dos lixões podem gerar gás 

metano. Com essa ideia inicial você pode introduzir o conteúdo de 

Hidrocarbonetos; 

7. Equilíbrio químico para abordagem de pH, já que esse assunto 

possibilita discutir a decomposição dos materiais no meio ambiente, 

lembrando que outros fatores também podem contribuir para isso como 

luminosidade, temperatura, dentre outros; 
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Algumas indicações de leitura: 
 
NADDEO, A. RJ: Duque de Caxias revive drama do lixo nas ruas após 
inundações. 2013. Disponível em: 
<https://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/rj-duque-de-caxias-revive-drama-
do-lixo-nas-ruas-apos-
inundacoes,3a2fd226a048d310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html> Acesso 
em: 08 nov.2016 
 
TRINGUEIRO, A. Lixo orgânico é transformado em negócio lucrativo no Brasil. 
2012. Disponível em: <   http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2012/07/lixo-organico-e-
transformado-em-negocio-lucrativo-no-brasil.html> Acesso em: 08 nov.2016 
 

SUGESTÕES DE RECURSOS  

 Vídeos 

1. Momento Ambiental. Lixo. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=-tsJCeC3u5k> Acesso em: 03 dez. 
2016 

2. Juruá Online. Os impactos do Lixo no Meio ambiente: um problema 
de todos nós. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=Nb6dLM2z_ZI> Acesso em: 03 dez. 
2016 

3. Globo Ecologia. Lixo Eletrônico. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=yB7PPIKzr6w> Acesso em: 03 dez. 
2016 
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