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RESUMO 

 

Com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, essa parcela 

da população brasileira viu seus direitos sendo colocados em lei para que fossem protegidos. 

Ainda assim, uma grande parte dos jovens ainda precisa enfrentar diariamente uma situação 

de desrespeito pelos seus direitos mais básicos, como: educação, saúde, saneamento básico e 

acesso à informação. São milhares as crianças que vivem à margem da sociedade, o que 

desencadeia uma série de consequências, dentre elas o aumento da criminalidade juvenil e 

consequente encarceramento dessas crianças em unidades de internação. O ensino é o foco 

principal e o objetivo dessas instituições, para que esses jovens tenham acesso à educação que 

muitas vezes não os foi fornecido quando em liberdade, e para que possam enxergar um 

caminho além do crime. Nessa monografia, o tema da educação para jovens em unidades de 

internação foi o foco principal. Para isso, foi feita uma pesquisa bibliográfica que buscou 

entender de maneira geral a situação da criança e do adolescente no Brasil, e quais os 

caminhos que os levam às unidades de internação. Pensando nesse cenário, esse trabalho tem 

como objetivo o desenvolvimento de uma sequência didática para o ensino de Química dentro 

das unidades, que levasse em consideração a individualidade dos jovens encarcerados, mas 

que ao mesmo tempo respeitasse os limites impostos para o funcionamento das instituições. 

Para melhor organizar as aulas, foram feitas entrevistas com um professor e um agente 

penitenciário de uma unidade do DEGASE, no estado do Rio de Janeiro, nas quais foram 

coletados dados a respeito das aulas ministradas dentro das unidades e também da estrutura de 

funcionamento do lugar. Também foram feitas pesquisas com livros didáticos, para encontrar 

o que melhor se adaptasse às propostas de ensino defendidas nesse trabalho, que se baseiam 

na educação problematizadora, uma vez que a função da aula é, além de transmitir o 

conteúdo, favorecer e facilitar a emancipação desses jovens, contribuindopara que o processo 

de ressocialização deles seja real e efetivo. 

 

  

Palavras-chave:Estatuto da Criança e do Adolescente, Educação de Jovens em Unidades de 

Internação, metodologias participativas, ensino de química 
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ABSTRACT 

 

With the promulgation of the Child and Adolescent Statute (ECA) in 1990, this portion of the 

brazilian population saw their rights being put into law to protect them. However, a large part 

of young people still have to face daily a situation of disrespect for their most basic rights, 

such as education, health, sanitation and access to information. Thousands of children live on 

the margins of society, which triggers a series of consequences, including the increase in 

juvenile crime and the consequent incarceration of these children in detention units. Teaching 

is the primary focus and goal of these institutions, so that these young people have access to 

education that was often not provided to them when they are free, and to see a way beyond 

crime. In this monograph, the theme of youth education in inpatient units was the main focus. 

For this, a bibliographic research was made that sought to understand in general the situation 

of children and adolescents in Brazil, and what are the ways that lead them to the inpatient 

units. Thinking in this scenario, this work aims to develop a didactic sequence for the 

teaching of chemistry within the units, which took into account the individuality of the 

incarcerated young people, but at the same time respecting the limits imposed for the 

functioning of institutions. To better organize the classes, interviews were conducted with a 

teacher and a prison officer from a DEGASE unit in the state of Rio de Janeiro, where data 

were collected about the classes given within the units and also the structure of the place's 

operation. . Research was also done with textbooks, to find what best suited the teaching 

proposals defended in this work, which are based on problematizing education, since the 

function of the class is, besides transmitting the content, favoring and facilitating 

emancipation. these young people so that their resocialization process is real and effective. 

 

 

Keyords: Statue of Children and Adolescents, Youth Education in Inpatient Units, 

participatory methodologies, chemistry teaching 
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INTRODUÇÃO 

 

No ensino de ciências, é fundamental a prática da contextualização do conteúdo, no 

sentido de atribuição de sentido a diferentes contextos e favorecimento da aprendizagem, 

impedindo assim, que ela seja linear e monótona, fazendo do estudante apenas um receptor 

passivo do conhecimento. O ensino descontextualizado não é interessante para o aluno e 

dificulta sua aprendizagem, uma vez que não desperta seu interesse tampouco sua curiosidade 

ou vontade de aprender a respeito. É o chamado “senso comum pedagógico”, ou seja, o 

aprendizado do aluno fica restrito a uma transmissão mecânica de informações 

(DELIZOICOV et. al, 2002). 

No caso do ensino de ciências esse problema é ainda mais grave, uma vez que o 

distanciamento com que os assuntos são tratados faz com que o estudante enxergue a ciência 

como algo pronto, finalizado, cabendo a ele apenas decorar o que lhe é ensinado. Existe, 

portanto, uma falta de compreensão de que a ciência não é algo digno apenas de grandes 

cientistas ou “gênios”, e sim que ela está presente no dia a dia e que pode ser vista e entendida 

sob diversos aspectos. É papel do educador então, mostrar quais são esses aspectos, trazer os 

conceitos científicos para o cotidiano e aproximá-los daquilo que os alunos conhecem, 

favorecendo assim o aprendizado. 

Todos esses desafios a serem enfrentados pelos professores em turmas regulares 

ganham uma nova proporção e um novo sentido quando se tratam de alunos que se encontram 

cumprindo medidas socioeducativas, em especial aqueles sob o regime de internação. A 

educação desses alunos é a base de funcionamento desse sistema, uma vez que o caráter 

pedagógico da medida socioeducativa é fundamental para a recuperação desses jovens. 

Sabe-se que a grande maioria do público infanto-juvenil que cumpre alguma medida 

socioeducativa, em especial a internação, veio de famílias pobres e negras, onde seus direitos 

básicos não eram garantidos e desde cedo estão em contato com a violência e a criminalidade. 

(UNICEF, 2019).  Concordamos com Nestor Filho (2018) quando este comenta que a 

educação é um dos fatores inibitórios da criminalidade.  

O papel da escola na unidade de internação, assim como fora dela é favorecer o 

desenvolvimento intelectual e social dos indivíduos, e, no caso da unidade de internação, 

contribuir para recuperá-los, inseri-los novamente no mundo e fazer com que eles se 
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enxerguem além do crime que cometeram. O direito à educação, portanto, é intrínseco à 

medida socioeducativa. 

É importante pensar que esses jovens não ficarão presos para sempre. O limite de 

tempo em uma unidade de internação é de três anos, quando o juiz poderá decidir pelo regime 

de semiliberdade ou liberdade assistida. Isso sem contar a liberação compulsória aos 21 anos. 

Dessa forma, a unidade de internação deve funcionar como uma esperança para essas crianças 

e adolescentes, um lugar onde eles tenham acesso à educação que sempre lhes foi negado e 

que acabou se tornando um dos motivos para que ingressassem no mundo do crime. 

Ao invés disso, o que se observa nessas unidades é uma série de problemas que as 

transformam não em um local de recuperação, mas sim em uma verdadeira “escola do crime”. 

Há mais alunos internados do que vagas nas escolas, o que faz com que muitos adolescentes 

sequer assistam às aulas, ou então assistam a algumas, fazendo revezamento com os demais 

estudantes (MATIAS, 2016). Isso mostra que os critérios para determinar a medida de 

internação são meramente físicos, ou seja, enquanto tiver espaço na unidade, jovens serão 

mandados para lá, não havendo uma real preocupação com a sua educação e recuperação. 

Investir na educação desses adolescentes e no real caráter pedagógico dessas medidas 

é primordial para tornar o processo de ressocialização mais fácil para o jovem que sai da 

unidade de internação, elevando suas expectativas a respeito do futuro e fazendo-os acreditar 

que há uma chance para eles no mundo. Também facilita para a comunidade que os recebe de 

volta, uma vez que, na teoria, não recebe o mesmo jovem que foi preso, e sim um disposto a 

ser parte ativa na sociedade, uma vez que teve acesso a uma educação que não teria do lado de 

fora.  

Durante o último ano do curso de Licenciatura em Química, fiz a leitura do livro 

“Estação Carandiru”, de Dráuzio Varella. O livro relata, sem nenhum tipo de juízo de valor ou 

julgamento, a vida dos prisioneiros no que já foi o maior complexo prisional do Brasil, o 

Carandiru, implodido em 1992. Na medida em que avançava na leitura, eu passava a conhecer 

a vida por trás daqueles que chamamos, em um único grande conjunto, de “bandidos”. Todos 

eles tinham uma história de vida, uma família e uma escolha no meio do caminho de vida 

deles que os levaram até a prisão. O fato é que todos eles foram uma pessoa com nome 

próprio antes de serem encarcerados, mas quando saem dali são todos reduzidos ao mesmo 

substantivo: criminosos. Eu acredito na punição para os crimes cometidos, mas acredito 

também na ressocialização e na reintegração dessas pessoas à sociedade, como parte 
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produtiva da mesma. O problema é que esse processo é muito complexo. A sociedade se 

recusa a dar emprego a um ex-presidiário, e o próprio ex-detento sai da cadeia com 

expectativas baixas a respeito de si mesmo, ingressando em um meio social que vai para 

sempre enxergá-lo através do crime cometido por ele, e assim, o retorno à criminalidade é 

algo muito presente na vida desses jovens. A continuidade desse ciclo já me incomodava 

antes, mas passou a ser ainda mais incômodo enquanto eu me questionava o que poderia ser 

feito para quebrar o ciclo de reincidência. 

Foram com esses questionamentos que concebi a ideia para esse trabalho. Estava 

prestes a me formar professora, e acredito que a educação é a única forma real de libertação 

que uma pessoa pode alcançar. Ao estudar mais sobre o sistema prisional brasileiro, decidi 

não falar da educação dos presidiários, e sim sobre os menores infratores, que cumprem pena 

nas unidades de internação. Essa escolha se deu pelo fato de que essas crianças são 

encarceradas muito novas, logo, a chance de ressocialização bem como a de reparação do erro 

para elas é maior do que para um presidiário. É mais fácil para esses jovens superar o 

preconceito da sociedade, porque ainda há muita vida pela frente, é possível deixar o crime no 

passado, desde que tenham o estímulo necessário para perseverar fora do caminho da 

criminalidade. Sendo assim, decidi pensar em maneiras de ensinar Química para os alunos em 

unidades de internação, para que eu pudesse tentar ajudá-los a descobrir o próprio potencial, e 

assim, talvez, fazer parte da mudança no curso da vida deles. 

O ensino de Química, entretanto, se constitui um desafio. Um dos maiores problemas 

consiste em vencer a forma rígida com a qual os conteúdos da disciplina são ministrados, bem 

como conseguir que o aluno enxergue a aplicação prática de tais assuntos. Como se trata de 

uma disciplina científica, ainda há o preconceito pré-existente na cabeça dos estudantes de 

que se trata de uma matéria de difícil compreensão. Cabe ao professor encontrar maneiras de 

vencer esses desafios e conseguir ministrar o conteúdo, transformando-o em algo interessante 

e ao mesmo tempo compreensível aos alunos. 

 E, considerando os objetivos atuais do ensino de ciências procuramos compreender 

metodologias de ensino que possam favorecer o desenvolvimento e a autonomia dos 

estudantes. Assim, nos aproximamos das ideias e princípios da pesquisa participante, como 

uma forma de problematizar a educação, no sentido freireano da palavra. Com isso em mente, 

nesse trabalho temos por objetivo desenvolver uma proposta de ensino de química para ser 
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GAJARDO, M. “Teoria y práctica de laeducación popular”. Pátzcuara,Michoacán: CREFAL, 1985, p 132-166 y 

529. 

 

trabalhada com jovens em unidades de internação, tendo como base os princípios da educação 

problematizadora. 

Estes ideais vão ao encontro também da Resolução 119/2006 do Conselho Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, onde as unidades de internação devem orientar suas 

práticas pedagógicas de acordo com as seguintes diretrizes (dentre outras): 

1. Prevalência da ação socioeducativa sobre aspectos meramente sancionários; 

2. Projeto pedagógico como ordenador de ação e gestão do atendimento socioeducativo; 

3. Participação dos adolescentes na construção, no monitoramento e na avaliação das ações 

socioeducativas; 

4. Respeito à singularidade do adolescente, presença educativa e exemplaridade como condições 

necessárias na ação socioeducativa; 

5. Família e comunidade participando ativamente da experiência socioeducativa (CONANDA, 2006) 

 

Essas são apenas algumas das diretrizes que norteiam, ou deveriam nortear, o trabalho 

com esses jovens cumprindo medidas de restrição de liberdade. Ao propor o ensino de 

Química com base em metodologias participantes, esses princípios acima listados foram 

também considerados, uma vez que se encaixam perfeitamente a proposta de ensino aqui 

planejada. 

A identidade epistêmica da pesquisa participante pode ser resumida em três principais 

conceitos: ação transformadora, produção de conhecimentos e participação (BRANDÃO, 

2006). As bases conceituais da pesquisa participante consideram a realidade concreta dos 

grupos com os quais se trabalha, luta por estabelecer relações horizontais, de respeito e não de 

autoritarismo, e dá prioridade a mecanismos democráticos na divisão do trabalho e práticas 

grupais (GAJARDO apud BRANDÃO, 2006). 

Assim, utilizando as metodologias participativas, esperamos que o ensino de química 

nestas unidades possa favorecer o acesso a uma educação que seja libertadora, que cumpra 

seu papel de conectar os educandos com a realidade, transformando suas vidas (BETTO, 

2018). 

 Assim sendo, para desenvolver esse estudo buscamos compreender a situação da 

criança e do adolescente no Brasil, no que diz respeito às restrições de direitos e privações as 

quais são submetidas desde que nasceram. Também buscamos entender o caminho trilhado 

por esses jovens até as unidades de internação, e quais são os critérios utilizados para a 

aplicação de cada uma das medidas socioeducativas. Estas análises são apresentadas e 
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discutidas no capítulo 01, juntamente com questões trazidas da Constituição Federal e do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como alguns dados estatísticos de ONG‟s que se 

dedicam à proteção à infância, como a UNICEF. 

 No capítulo 02 são apresentados os pressupostos da pesquisa participante, nos quais 

buscamos a base para montar uma sequência didática para o ensino de Química para os alunos 

internados. Os autores utilizados como base para a construção desse capítulo foram Carlos 

Rodrigues Brandão, Orlando Fals Borda, Frei Betto e Paulo Freire. 

O Capítulo 03 é dedicado a definir a metodologia do trabalho, pelos caminhos da 

pesquisa qualitativa. 

No capítulo 04 são apresentadas as respostas obtidas em entrevistas realizadas que 

tiveram o objetivo de entender melhor o funcionamento das unidades, desde a infraestrutura 

até a parte pedagógica. É apresentado também, a sequência didática desenvolvida, tendo como 

base as discussões anteriormente feitas em torno dos princípios norteadores da educação 

problematizadora e as limitações impostas pela unidade. 
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CAPÍTULO 01: DIREITOS NEGADOS: UM RETRATO DA SITUAÇÃO DE 

DIVERSOS JOVENS BRASILEIROS 

 

1.1. A SITUAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2018 o 

Brasil possuía 65.085.212 pessoas com idades entre zero e dezoito anos. Esse número 

corresponde a 31,2% da população do Brasil (ABRINQ, 2019). Desse total, segundo dados do 

Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e das Medidas 

Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), cerca de 22.000 estão 

cumprindo pena em uma das 461 unidades socioeducativas em funcionamento no país (CNJ, 

2018). 

Com parcela tão significativa da sociedade brasileira sendo representada por crianças e 

adolescentes, é natural que se criem mecanismos e leis para protegê-las e fazer valer seus 

direitos. O Brasil possui um dos mais avançados sistemas de proteção à criança e ao 

adolescente. A legislação infanto-juvenil do país é muito bem articulada e desenvolvida 

(CARTA CAPITAL, 2018). Uma das principais garantidoras dos direitos das crianças e dos 

adolescentes é a Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 227 determina: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão. (BRASIL, 1988) 

 

A Constituição Brasileira de 1988 é conhecida como “Constituição Cidadã” e é tida como 

exemplo para os demais países, por seu caráter social e garantidor de direitos e deveres, que 

abrangem, ou pelo menos deveriam abranger, toda a população brasileira. A promulgação 

dessa Constituição democrática foi um avanço e uma vitória para o povo brasileiro, que 

acabava de sair do regime militar e começou a ter de novo o papel de cidadão ativo e livre na 

sociedade. 

Além da CF/88, em 1990 foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

uma lei que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. O ECA foi também 

um avanço na legislação brasileira no que diz respeito ao amparo desses jovens, uma vez que 
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reúne todos os direitos dessas pessoas e normatiza a obrigação do poder público em protegê-

los e ampará-los. 

Foi também com a promulgação do ECA que crianças e adolescentes foram divididos em 

dois grupos de faixa etária. Conforme está especificado em seu artigo 2º: 

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de 

idade incompletos e, adolescente, aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

(BRASIL, 1990) 

 

Apesar de todo o avanço na legislação e de todo o progresso realizado pelo país para 

atender e amparar a maior parte da população jovem, essas mudanças não alcançaram toda a 

população da mesma forma (UNICEF, 2019). Muitos ainda são os problemas enfrentados 

pelas crianças e adolescentes no Brasil. Segundo a última Pesquisa Nacional por Amostra 

Domiciliar (PNAD), realizada em 2015 pelo IBGE, 61% dos meninos e meninas brasileiros 

vivem na pobreza, ou seja, mais da metade da população de crianças e adolescentes do 

país.Esses dados levam em conta as múltiplas dimensões da pobreza na infância e na 

adolescência, que abrangem tanto os que são monetariamente pobres, ou seja, aquelas famílias 

cujo rendimento mensal por pessoa é inferior a setenta reais, quanto as diversas formas de 

privação, exclusões e vulnerabilidades a que estão expostos esses adolescentes (UNICEF, 

2018). 

Os direitos da criança e do adolescente, previstos na Constituição Federal de 1988 devem 

ser assegurados de forma conjunta, ou seja, são indivisíveis. Uma vez privados de um desses 

direitos, o jovem se encontra na situação de “privações múltiplas”. Ainda segundo o PNAD 

49,7% das crianças até 17 anos têm um ou mais direitos negados. Esse cenário pode ser 

observado no gráfico apresentado na Figura 01. 

 

 

 

 

Figura 01: Cenário de crianças e adolescentes com e 

sem privações no Brasil (UNICEF, 2018) 
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Quando se analisa cada direito previsto pela CF separadamente, pode-se observar com 

mais clareza a situação de privação em que as crianças e adolescentes estão submetidos no 

Brasil. A Figura 02 oferece um panorama individual de cada direito violado, ainda segundo o 

PNAD de 2015: 

É importante perceber que todas essas crianças já se encontram em privação monetária, 

ou seja, vivem em situação de pobreza ou pobreza extrema, sendo assim, as pessoas mais 

afetadas da sociedade são aquelas que vivem em periferias ou nas favelas dos grandes centros. 

A falta do acesso à informação corresponde ao índice mais alto representado na figura 02. 

Esse direito é extremamente amplo e abrange diversos aspectos, sejam eles políticos ou 

sociais. Pode-se entender a informação tanto como produto, no caso de informações 

jornalísticas, quanto como informações isoladas, de assuntos do governo, empresas privadas 

ou dos acontecimentos do mundo (MERELES, 2017). O fato é que a informação possui um 

importante papel para transformar as pessoas em cidadãs, inseri-las no mundo e fazê-las 

entender como ele funciona e qual o seu lugar nele. 

A informação também abrange conhecimentos gerais, que são normalmente conhecidos 

pelas camadas de nível educacional mais alto e que deveriam ser do alcance de toda a 

população. São assuntos facilmente encontrados na internet, televisão ou livros, mas que 

quando a pessoa não tem acesso a esses meios para se informar acaba permanecendo sem 

eles. Aqui esses assuntos também podem ser das mais diversas áreas: política, educação, 

saúde, entre outros. 

Um exemplo que parece insignificante são as informações a respeito de educação sexual. 

Métodos contraceptivos e informações sobre doenças sexualmente transmissíveis são 

exaustivamente conhecidos e divulgados, para quem tem acesso a eles. Para quem não tem, 

Figura 02: Panorama dos direitos violados das crianças e adolescentes (UNICEF, 2018) 
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gravidez na adolescência e Doenças Sexualmente Transmissível (DST‟s) são cenários 

comuns. Meninas ficam grávidas cada vez mais cedo, trazendo mais um membro a uma 

família muitas vezes já grande. Aumenta assim o índice de crianças que deixam a escola ou se 

atrasam na série em que deveriam estar. Esse é um grande problema no Brasil, que tem a 

sétima maior taxa de gravidez na adolescência da América do Sul, de acordo com a ONU: um 

em cada cinco bebês que nascem no país é filho de mãe adolescente (ONU, 2017). Conforme 

explica o Dr. Dráuzio Varella: “A menina que fica grávida aos 12 anos não o faz por decisão 

prévia, voluntária; engravida por falta de informação, desvantagem econômica ou armadilha 

da natureza” (VARELLA, 2017, p. 35) 

Pode-se perceber aqui, a interligação entre os direitos garantidos pela constituição, como 

a falta de um leva à falta também de outro. Nesse caso, a falta de acesso à informação acaba 

gerando também um problema do âmbito da saúde e educação no país. 

Analisado a taxa de crianças com acesso à educação deficiente, tem-se uma taxa de 

20,3% de crianças e adolescentes tendo esse direito violado. Desse número, 13,8% estão na 

escola, porém atrasados com relação à série em que deveriam estar e 6,5% não estão nem 

matriculados, o que caracteriza uma privação extrema. Por conseguinte, quando se observa o 

índice de crianças que trabalham, obtém-se a taxa de 6,2%, ou seja, muito semelhante à taxa 

de crianças fora da escola. Ora, com famílias cada vez maiores e vivendo em situações mais e 

mais degradantes, é natural que cada vez mais cedo crianças larguem a escola e comecem a 

trabalhar para ajudar os pais nas despesas domésticas. 

É por isso que a violação de um direito nunca acontece isoladamente. Uma privação gera 

consequências que levam às outras, e muitas vezes é difícil reverter um cenário em que 

praticamente nenhum dos direitos é respeitado. 

Dessa forma, ao desrespeitar os direitos básicos desses jovens, previstos tanto pela 

Constituição quanto pelo ECA, as consequências são inevitáveis. Miséria, falta de estudo, 

gravidez na adolescência e trabalho infantil são apenas algumas das mazelas pelas quais essas 

crianças precisam passar. O abuso pelo qual esses jovens são submetidos desde que nasceram 

os priva de ter uma vida plena e feliz, abrindo a porta para um caminho que muitas vezes não 

tem volta: o da criminalidade. Como bem explicou o Dr. Dráuzio Varella em seu livro 

Carcereiros: 
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“Na periferia das cidades brasileiras, milhões de crianças vivem em condições de 

risco para a violência. São tantas que é de se estranhar o pequeno número que se 

envereda pelo crime” (VARELLA, 2012, p. 41) 

 

É inegável que a criminalidade desdobra-se em todos os segmentos sociais (TOLEDO, 

2016), entretanto, a falta de condições mínimas para uma vida digna, como estrutura familiar, 

educação, saúde e saneamento básico são motivadores para o envolvimento de crianças e 

adolescentes com o crime. Esses jovens são criados em um meio cujas condições básicas de 

vida são desrespeitadas e violadas. O meio social em que nasceram e cresceram os ensina a 

não esperar mais nada da vida senão aquilo que lhes é oferecido: violência. 

O homicídio é a principal causa de morte de crianças e adolescentes no Brasil. O país fica 

em terceiro lugar em assassinato de jovens no mundo, ficando atrás de México e El Salvador 

(INSTITUTO IGARAPÉ, 2017). Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), 31 crianças são assassinadas por dia no Brasil. 

Segundo relatório da Fundação ABRINQ, publicado em 2017: “As vítimas têm cor, 

classe social e endereço. São em sua maioria meninos negros, pobres, que vivem nas 

periferias e áreas metropolitanas das grandes cidades.” (ABRINQ, 2017). 

Na figura 03, pode-se observar o aumento do número de homicídios infanto-juvenis no 

Brasil desde o ano de 1980: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Evolução do número de homicídios de crianças e adolescentes no Brasil de 1980 até 

2014 (INSTITUTO IGARAPÉ, 2017). 
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Estão representadas no gráfico da figura 04, as denúncias recebidas no Disque 100 a 

respeito das violações de crianças e adolescentes no ano de 2017, segundo dados do 

Ministério dos Direitos Humanos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A criminalidade não possui para esses jovens o mesmo sentido que tem para as classes 

mais ricas; estas sempre tiveram seus direitos garantidos e respeitados, e a criminalidade é 

algo repugnante, o mais baixo que uma pessoa pode chegar, algo que é uma escolha, e quem 

escolhe é taxado de “preguiçoso” e “vagabundo que não quer trabalhar”. É difícil 

compreender que muitas vezes não há trabalho, não há escola, não há comida. O crime é algo 

com o qual muitas pessoas pobres convivem desde que nascem. Crianças e adolescentes são 

criados por pais usuários de drogas dentro de casa. São negligenciadas e abandonadas à 

própria sorte, e encontram no crime uma maneira de ganhar a vida, muitas vezes aliciados por 

amigos mais velhos que já foram por esse caminho. 

Não são inocentes, entretanto, sabem que o que fazem é errado, é condenável socialmente 

e que mais cedo ou mais tarde vão acabar presos ou mortos, veem isso acontecer o tempo 

todo. Mas ainda assim, é o caminho que lhes restou, sem educação, sem qualificação e sem 

amparo, seguem por esse caminho mesmo sabendo que o final não será feliz. Quando não são 

mortos, são presos, e as mesmas leis que tentam e falham em protegê-los, irão agora definir 

sua punição. 

 

Figura 04: Gráfico que mostra a distribuição dos tipos de 

violação sofrida por crianças e adolescentes em 

2017(ABRINQ, 2018) 

12% 
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1.2. AS LEIS E A CRIMINALIDADE: A EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DE 

PROTEÇÃO À INFÂNCIA E À JUVENTUDE 

Como já foi dito anteriormente,  a legislação brasileira, no que diz respeito à criança e ao 

adolescente é muito avançada e articulada.  Atualmente, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), criado em 13 de julho de 1990, descreve todos os direitos desses jovens, 

bem como norteia todas as medidas de proteção e punição dos mesmos. 

Entretanto, foi um longo caminho percorrido pela legislação brasileira até que esse grupo 

conseguisse ver seus direitos garantidos e respeitados. A primeira legislação brasileira voltada 

especificamente para crianças e adolescentes foi o Código de Menores, em 1927. Antes disso, 

os menores infratores tinham suas penas determinadas pelo Código de Processo Criminal de 

1830, que fazia parte do primeiro conjunto de leis criminais do Brasil (BBC, 2019). 

O Código de 1830, também chamado de Código Criminal do Império, estipulava a 

maioridade penal aos 21 anos. Os menores infratores eram aqueles com idades entre 14 e 17 

anos, e eram encaminhados às Casas de Correção. Entretanto, se uma pessoa com menos de 

14 anos cometesse um crime e o juiz entendesse que ela tinha discernimento suficiente para 

entender a infração cometida, essa criança também era julgada e encaminhada a uma Casa de 

Correção, ou seja, a decisão era subjetiva e cabia ao juiz do caso. Aos jovens entre 18 e 21 

anos, cabia um julgamento como adultos, porém com redução da pena, e eram mandados para 

a cadeia (BBC, 2019) 

Após a queda do Império, foram criadas novas leis que viriam substituir o Código de 

Processo Criminal de 1830. Em 1890 foi criado o Código Penal, que estipulava que crianças 

poderiam ser levadas aos tribunais a partir dos 9 anos de idade, onde eram julgados como 

adultos (JORNAL DO SENADO, 2015). Ou seja, a maioridade penal era alcançada aos 9 

anos de idade. Crianças entre 9 e 14 anos que cometiam crimes ficavam à mercê da decisão 

judicial, que precisava estipular se a criança possuía ou não discernimento a respeito do crime 

cometido. Como havia poucas Casas de Correção, o juiz acabava por encaminhar essas 

crianças para a cadeia comum (ARAKAKI, 2016). 

Em 1927 foi aprovado o Código de Menores. Com essa nova lei, a maioridade penal foi 

fixada em 18 anos, idade em que permanece até hoje. Esse código foi a primeira lei brasileira 

dedicada exclusivamente à proteção da infância e da juventude. Foi com esse Código que o 

conceito de “discernimento” foi abolido da apreciação judicial, uma vez que “era impossível 
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saber se uma criança tem pleno conhecimento do que está fazendo, porque essa consciência 

pode ser distorcida pelo contexto social” (BBC, 2019). 

O Código de 1927 também foi o marco que eliminou o caráter punitivo da pena do jovem 

infrator, estipulando penas de caráter pedagógico, focando na ressocialização e recuperação 

desses menores. 

Passando para o ano de 1979, durante o período da Ditadura Militar Brasileira, houve a 

implantação de um novo conjunto de normas: o Código de Menores de 1979, que veio tornar 

mais rígida a legislação de menores, devido ao aumento da criminalidade. Essa nova lei 

possuía como diretriz a “doutrina da situação irregular” (BBC, 2019).  Seguindo essa diretriz, 

o Estado tinha como objetivo proteger a sociedade acima de tudo, e para isso era preciso 

segregar os criminosos a todo custo, incluindo os menores de idade. Com isso, esses jovens 

não eram protegidos, e sim punidos rigorosamente pelas infrações cometidas e isolados em 

instituições disciplinares (BBC, 2019). 

Em 1990 é criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que passa a considerar a 

criança sujeito de direitos que deve ser acima de tudo, protegida. É com essa lei que surgem 

as medidas socioeducativas, defendendo a noção de que a pena deve possuir caráter 

pedagógico e deve ser proporcional ao crime cometido pelo menor infrator. Essa lei é a que 

prevalece até hoje no que diz respeito à proteção dos menores. 

Assim, quando o jovem comete um crime e é preso, ele é encaminhado para uma 

delegacia da criança e do adolescente, onde serão feitos os procedimentos legais para que ele 

seja encaminhado a um juiz da Vara da Criança e do Adolescente. Quando o caso chega às 

mãos do juiz, é ele quem irá decidir a medida aplicada ao menor infrator. 

As medidas socioeducativas possíveis de serem aplicadas estão previstas no ECA e 

foram reestabelecidas pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), que 

foi uma lei promulgada em 2012 para normatizar a ação do Estado na aplicação e execução 

dessas medidas, ou seja, define suas diretrizes, princípios, normas e procedimentos 

(ROQUETE, 2014). Apesar de só ter se tornado lei em 2012, o SINASE já era regido pela 

Resolução 119/2006 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e 

também pelo Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo (MDH, 2019) 

As medidas de socioeducação podem variar da advertência, que é a mais branda, até a 

internação, a mais severa. De acordo com o artigo 112 do ECA: 
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Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as 

seguintes medidas: 
I - advertência; 

II - obrigação de reparar o dano; 
III - prestação de serviços à comunidade; 

IV - liberdade assistida; 
V - inserção em regime de semiliberdade; 

VI - internação em estabelecimento educacional (BRASIL, 1990). 

 

Todas as medidas possuem o mesmo objetivo: responsabilizar o jovem pela infração 

cometida, ao mesmo tempo em que investe no caráter pedagógico como forma de recuperação 

desses adolescentes e sua futura ressocialização. Por conta disso, essas medidas não recebem 

o nome de “penas” por não carregarem em si o caráter punitivo que possuem para os maiores 

de idade. 

Essas medidas são aplicadas de acordo com a gravidade do crime cometido. As três 

primeiras são consideradas as “brandas” por não terem nenhum tipo de restrição de liberdade. 

São utilizadas para crimes onde não há violência contra a pessoa, normalmente crimes contra 

o patrimônio, como o furto. Já as três últimas medidas são as que se utilizam da restrição a 

liberdade, seja ela parcialmente, como é o caso da semiliberdade, ou integralmente, como é o 

caso da internação. 

De acordo com os dados do CNJ, em levantamento feito no ano de 2016, os crimes 

mais cometidos pelos adolescentes são, em ordem: 

1.  Tráfico de drogas 

2.  Roubo qualificado 

3.  Roubo simples 

4.  Furto 

5.  Furto qualificado 

Além disso, há um exagero no uso da medida socioeducativa de internação. O 

coordenador da Comissão da Criança e do Adolescente do Conselho Estadual dos Direitos 

Humanos de São Paulo (Condepe), Ariel Castro Alves, afirma que “A internação deveria ser a 

excepcionalidade e não é isso que acontece” (RBA, 2018). Ao invés disso, jovens são 

mandados para a unidade de internação por crimes de menor potencial ofensivo, o que vai 

contra o próprio Estatuto, que em seu artigo 122 deixa bem definidas as situações em que é 

cabível a medida de internação: 
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Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: 

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; 

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta (BRASIL, 1990). 

 

A semiliberdade, por exemplo, que é a medida em que é permitido ao jovem realizar 

atividades externas e lhe garante escolarização e profissionalização, é subutilizada no Brasil 

(ONU, 2018), sendo preferível a internação. Podem-se destacar dois principais motivos para 

esse problema. O primeiro é o fato de que o futuro desses jovens é decidido por juízes, que 

muitas vezes desacreditam na medida da semiliberdade ou até liberdade assistida, utilizando-

as apenas como progressão da medida de internação. Outro fator, muito em evidência nos 

últimos anos, é o clamor social. As pessoas têm a necessidade de ver os criminosos sendo 

punidos, e essa punição só é eficaz quando eles são colocados atrás das grades, não importa a 

idade. 

A criação do ECA foi um avanço que alterou a legislação de amparo ao menor, 

causando grandes impactos no cenário  da infância no Brasil,uma vez que essa lei adotou a 

“doutrina da proteção integral”, em substituição à “doutrina da situação irregular”, adotada 

pelo Código de Menores de 1979,  considerando que crianças e adolescentes possuem direitos 

fundamentais e que deve haver responsabilidade compartilhada entre o Estado, a sociedade e 

a família para que esses direitos sejam garantidos sem restrições (SILVEIRA, 2015) 

Assim, é inegável a mudança na forma de punição dos menores infratores no Brasil. 

Durante muito tempo, a subjetividade no julgamento e a severidade do mesmo fizeram com 

que crianças fossem julgadas como adultos e mandadas para a cadeia. Hoje, com a criação do 

ECA, esses jovens possuem um amparo maior, ainda que não totalmente eficaz, como já foi 

discutido. 

Apesar disso, o desejo pelo encarceramento desses jovens ainda é latente na sociedade. 

Desde 1993, a PEC 171/1993 (Proposta de Emenda à Constituição), que defende a 

imputabilidade penal ao maior de 16 anos, ou seja, reduz a maioridade penal para essa idade, 

aguarda apreciação pelo Senado Federal. Lenin Pires, professor de antropologia da UFF 

afirma: 

O debate da maioridade penal não é novo. Ocorre ciclicamente, para atender a 

demandas de uma parcela da sociedade em um determinado momento. O que se 

discute hoje é algo superado no passado. (O GLOBO, 2015) 
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Como pode ser notado, a maioridade penal sofreu mudanças com o passar dos anos e das 

legislações que cuidavam dos direitos da infância e da juventude. A discussão sobre sua 

redução sempre está presente, o que traz de volta à tona a questão do “discernimento” que 

uma criança teria ou não ao cometer um crime, o mesmo que ocorria aos menores de 14 anos 

na época do Código do Império, quando a decisão cabia unicamente ao juiz. Como estipular 

então, uma “idade do discernimento”, se esta muda de acordo com as demandas da sociedade? 

O fato é que o clamor social pelo encarceramento sempre esteve latente na sociedade. 

Frases como “lugar de bandido é na cadeia” e “bandido bom é bandido morto” são ouvidas 

constantemente, seja no grupo de amigos, familiares e até mesmo na televisão. A noção de 

segurança que é passada pelo encarceramento é apenas ilusória, uma vez que o Brasil possui a 

3ª maior população carcereira do mundo, com 711.463 presos (CNJ, 2014) e é o 9º país com a 

maior taxa de homicídios (OMS, 2018). Ora, o problema não está no número de prisões então, 

mas na forma como ela estão sendo feitas. Em seu livro Carcereiros, Dráuzio Varella 

questiona: 

Hoje, o menino que cometeu um deslize vai parar no mesmo Centro de Detenção 

Provisória que um chefe de facção com dezenas de crimes no prontuário. A 

convivência fará o profissional trilhar o bom caminho, ou contaminará o 

principiante? (VARELLA, 2012). 

A resposta para essa pergunta é evidente: colocar crianças cada vez mais cedo na cadeia 

não vai resolver o problema da violência, tampouco contribuir para sua recuperação. O que se 

deve fazer é investir cada vez mais nas medidas socioeducativas, fazê-las funcionar e cumprir 

seu papel de auxiliar na recuperação desses jovens que entram tão cedo no mundo do crime. 

Investir na educação é ainda, e sempre será, a melhor alternativa. 
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CAPÍTULO 02: METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS NO ENSINO DE QUÍMICA 

 

Os professores enfrentam diversos desafios diariamente nas escolas, sejam de caráter 

estrutural (falta de infraestrutura, excesso de alunos, falta de materiais...) ou de caráter 

pedagógico, que diz respeito ao ensino em si, ou seja, à mediação na construção do 

conhecimento. As aulas mecanizadas e rígidas ainda são frequentes em instituições de ensino, 

o que desencadeia uma série de problemas, dentre eles, a falta de interesse por parte dos 

alunos ao que lhes é transmitido, a falta de conexão entre o que é aprendido e o que é 

vivenciado diariamente e a dificuldade que o aluno encontra de entender o porquê de precisar 

aprender aquilo. 

Quando o professor se coloca em uma posição de “dono da verdade” e apenas 

transfere o conhecimento de forma mecânica, o aluno não consegue fazer nenhuma relação 

entre o que ele aprende na escola e o que ele vive diariamente. Isso faz com que ele divida a 

sua vida em duas: a “vida real” e a “escola”. Paulo Freire, em seu livro “Educação e 

Mudança”, define a “visão focalista da realidade” como sendo “uma visão que reduz a 

realidade a partes que nada têm a ver entre si na formação da totalidade” (FREIRE, 1979, 

p.25). Assim, o aluno divide o conhecimento em partes: o que ele já sabe, e o que ele aprende 

na escola, e não consegue enxergar a relação entre os dois, e nem que o primeiro pode ser o 

ponto de partida para uma melhor compreensão do segundo. 

Isso fica ainda mais claro quando se trata do ensino de ciências. Os alunos são 

orientados a decorar fórmulas e aprender a desenhar gráficos e interpretar tabelas, e não é 

explicada a aplicação diária desses conhecimentos no seu cotidiano. Assim, esses 

ensinamentos acabam ficando “vazios”, e quando assimilados, na maioria das vezes, são 

facilmente esquecidos. 

No ensino expositivo, a linha de raciocínio está inteiramente com o professor, e o 

aluno luta para entender ou ao menos acompanhar, mas ele não é o dono do pensamento, não 

é o agente construtor do seu próprio conhecimento (CARVALHO, 2014). É o que Paulo 

Freire definiu como “educação bancária”, na qual o educando recebe passivamente os 

conhecimentos do educador, como se fossem um depósito (FREIRE, 1979). 

Transformar o aluno nesse agente é um desafio que se apresenta diariamente aos 

professores em turmas regulares, e ainda é muito difícil vencê-lo. Os currículos tradicionais 
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fechados e conteudistas ainda prevalecem no Brasil. Assume-se que o papel do professor é 

apenas apresentar a matéria de forma organizada, ou seja, apenas transmitir informação 

(KRASILCHIK,2000). 

Isso não é mais viável nos dias atuais, em que temas como exclusão social, 

preconceito, desigualdade, luta por direitos humanos, entre outros, são abordados 

constantemente e são frequentemente colocados em pauta, seja no ambiente familiar ou 

social. Dessa forma, não é coerente que a escola, sendo parte fundamental da formação das 

pessoas, se abstenha de tratar de tais tópicos, mesmo porque muitos desses temas são 

vivenciados diariamente por muitos alunos, que têm contato direto com a pobreza, a 

desigualdade e o preconceito. Não se trata de formar juízo de valor ou “influenciar as 

crianças” a pensar desse ou daquele jeito. Trata-se apenas de falar dos assuntos que muitas 

vezes estão afligindo os alunos, relacionando esses temas com a disciplina ministrada, para 

mostrar para os estudantes que eles podem sim fazer parte da construção do conhecimento, 

não apenas como espectadores de tudo que acontece a sua volta, mas sim como participantes 

ativos na sua própria formação. 

Paulo Freire, em seu livro “Educação como Prática da Liberdade”, explica: 

A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com ela e de 

estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele dinamizando o seu 

mundo. Vai dominando a realidade. Vai humanizando-a. Vai acrescentando a ela 

algo de que ele mesmo é o fazedor. Vai temporalizando os espaços geográficos. Faz 

cultura. E o fará melhor, toda vez que, integrando-se ao espírito delas, se aproprie de 

seus temas fundamentais, reconheça suas tarefas concretas. Por isso, desde já, 

saliente-se a necessidade de uma permanente atitude crítica, único modo pelo qual o 

homem realizará sua vocação natural de integrar-se (FREIRE, 1967, p.43) 

 

Logo, é papel da escola sim transmitir informação e conhecimento, mas não de forma 

isolada e desconexa com a realidade, uma vez que é no ambiente escolar que as crianças 

começam a formar suas opiniões a respeito do mundo e de si mesmas, ou seja, é na escola que 

essa “atitude crítica” a qual Freire se refere deve receber seus primeiros impulsos, para que se 

desenvolva desde cedo na mente desses jovens. 

Ao propor um problema para começar a tratar de um determinado conteúdo, o 

professor chama o aluno a participar da tarefa de raciocinar e agora a sua função não é mais 

apenas expor, e sim orientar e auxiliar aquele aluno na construção do conhecimento, que vai 

surgindo por meio de novas questões e conclusões (CARVALHO, 2014).  
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 Os alunos precisam estudar conteúdos que sejam relevantes para a vida deles, ao 

mesmo tempo em que se identifiquem com os problemas discutidos e busquem soluções para 

os mesmos (KRASILCHIK, 2000). Dessa forma, começam a surgir temas como poluição, 

lixo, fontes de energia, saúde e alimentação, meio ambiente, todos voltados para uma 

realidade concreta, com a qual o aluno pode se identificar e reconhecer. 

Entretanto, a abordagem desses temas ainda é desafiadora para muitos professores, em 

parte porque ainda é difícil para a população enxergar a ciência como um empreendimento 

social, como algo que é capaz de mudar o ambiente e afetar a realidade concreta 

(KRASILCHIK, 2000).  

Dentre as alternativas que se dedicam a superar esse modelo mecânico de ensino, estão 

as metodologias participativas, que encontram seus fundamentos na pesquisa participante. 

A pesquisa participante, em sua essência, busca o envolvimento da sociedade na 

análise da sua própria realidade, ou seja, os pesquisadores (professores) e pesquisados 

(alunos) são também sujeitos de pesquisa. Trata-se de uma metodologia que procura 

incentivar o desenvolvimento autônomo, ou seja, fazer com que os pesquisados (alunos) 

sejam também “protagonistas” da sua própria pesquisa. Isso significa valorizar o 

conhecimento que os mesmos já trazem como “bagagem”, o que Borda chama de “ciência 

popular”: 

Entendemos por ciência popular o conhecimento empírico, ou fundado no senso 

comum, que tem sido uma característica ancestral, cultural e ideológica dos que se 

acham na base da sociedade. Ela é o conhecimento prático, empírico, que ao longo 

dos séculos tem possibilitado que as pessoas sobrevivam, criem, interpretem, 

produzam e trabalham (BORDA, 2012, p.16) 

 

Assim, a diferença fundamental da pesquisa participante é levar em consideração a 

chamada ciência popular, e fazer dela também parte da construção de um conhecimento. 

Dessa forma, cada ser humano carrega consigo uma bagagem de conhecimento que é única, 

pois depende de como ele foi criado, do meio social em que vive, com quem convive, quais 

são seus valores e suas crenças. Tudo isso não precisa ser ignorado e separado de quem ele é, 

ao contrário, deve ser aceito e incorporado como parte de sua formação. 

Dessa forma, um dos princípios da pesquisa participante é colocar em evidência a 

sabedoria e tradição popular, propiciando aos grupos populares a oportunidade de entender 

seus próprios problemas e compreender como aqueles problemas podem ser resolvidos 

através da produção de um conhecimento que é interessante e relevante para eles (ROCHA, 
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2004). Dessa forma, a pesquisa participante norteia-se pela realidade social dos sujeitos, seus 

modos de vida, sua cultura e suas experiências (FAERMAM, 2014). 

 Dessa forma, a abordagem da metodologia participante se afasta dos “métodos 

tradicionais” de pesquisa assim como a educação problematizadora se afasta dos métodos 

tradicionais de ensino, em que sujeito e objeto são opostos e afastados um do outro, e onde a 

produção de conhecimento se faz de modo isolado e desconectado com o sujeito, cuja única 

função é se apropriar do conhecimento de forma mecânica e muitas vezes desconexa com a 

sua própria realidade. 

2.1. POR QUE A EDUCAÇÃO PROBLEMATIZADORA SERIA UMA BOA OPÇÃO 

PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS EM UNIDADES DE INTERNAÇÃO 

 

Em seu livro “Educação e Mudança”, Paulo Freire diz o seguinte: 

O homem pode refletir sobre si mesmo e colocar-se num determinado momento 

numa certa realidade: é um ser na busca constante de ser mais, e, como pode fazer 

esta autorreflexão, pode descobrir-se como um ser inacabado, que está em constante 

busca. Eis aqui a raiz da educação. (FREIRE, 1979, p. 26) 

A “raiz da educação” a qual Paulo Freire se refere, muitas vezes é negada a milhares 

de jovens. Crianças e adolescentes que não são encorajados e tampouco estimulados a serem 

mais, a descobrirem seu próprio potencial. Os problemas de uma educação metódica, 

“bancária”, já foram discutidos anteriormente nesse trabalho, mas quando se trata de menores 

infratores, de crianças privadas de sua liberdade para as quais uma das possibilidades de 

superação é a educação, todos esses problemas ganham um significado e um sentido muito 

mais profundos.  

O ensino de ciências para qualquer cidadão precisa ser diferenciado. No caso 

específico dos socioeducandos deve ainda despertar o interesse deles pelas atividades 

escolares, garantindo o aprendizado dos conteúdos, (MARQUES, 2016) ao mesmo tempo em 

que eles entendam a importância do conhecimento que eles já tinham até ali, e que este não é 

descartável. 

Os desafios pedagógicos são mais intensos no caso dos menores infratores, porque não é 

“apenas” com a educação desses jovens que o professor precisa se preocupar, e sim com a 

vida deles, no sentido mais literal da palavra. Muitos desses alunos não tiveram acesso à 

educação antes mesmo de serem presos, o que faz com que a resistência ao aprendizado seja 
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ainda mais forte, se eles não conseguirem enxergar o motivo de terem que frequentar a escola, 

uma vez que estão presos. A escola acaba sendo associada a uma punição, ao invés de ser 

vista como realmente deveria: uma porta de saída da criminalidade, a chance de uma vida 

melhor. 

Dessa forma, a educação problematizadora vem como uma opção inovadora, uma vez 

que o ponto de partida é a realidade concreta dos grupos com os quais se trabalha (GAJARDO 

apud BRANDÃO, 2006). Assim, o início do conhecimento se daria com o próprio jovem, 

olhando para sua própria realidade, o que ele conheceu e aprendeu até ali, os caminhos que 

trilhou e o meio em que foi criado. O conhecimento que ele tem sobre o mundo não seria 

prontamente dispensado, mas sim utilizado para a construção do próprio saber. 

Essa proposta libertadora é fundamental para os socioeducandos, Como já foi dito, 

uma das diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente para a educação nas unidades de 

internação é o “Respeito à singularidade do adolescente, presença educativa e exemplaridade 

como condições necessárias na ação socioeducativa” (BRASIL,1990). Esse respeito à 

singularidade deve ser levado em conta na hora do aprendizado, além de tratar de temas que 

sejam relevantes e facilmente relacionáveis com a vida desses jovens, para que eles consigam, 

além de aprender os conteúdos, se enxergarem como construtores do próprio conhecimento, e 

assim, possivelmente, também da própria vida. 
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CAPÍTULO 03: METODOLOGIA 

  

O método de pesquisa utilizado nesse trabalho foi o da pesquisa qualitativa. Essa 

abordagem oferece diferentes meios possíveis de se realizar a pesquisa (GODOY, 1995). 

Nessa monografia, o caminho seguido foi a coleta de uma variedade de dados, por meio de 

fontes variadas. Nesse estilo de pesquisa, o pesquisador define a unidade de pesquisa tendo 

em vista o problema que o preocupa e que ele deseja investigar. No caso descrito nesse 

trabalho, o problema a ser discutido é a educação dos jovens que se encontram em unidades 

de internação, por isso, buscou-se conhecer mais a respeito dessas unidades, para conhecer a 

situação dentro dessas instituições e assim possuir maiores informações para o planejamento 

da sequência didática pretendida. 

Outra forma de levantamento de dados é a entrevista, que geralmente é feita de forma 

informal, o que pode ser classificada como semiestruturada. Nesse estilo de entrevista, uma 

pergunta guia o início da conversa, e outras vão sendo desenvolvidas à medida em que o 

entrevistado oferece as respostas. 

Assim, para melhor entender o sistema educativo utilizado nas unidades de internação 

entrevistamos um professor da unidade de internação DEGASE, de Campos dos Goytacazes, 

no noroeste fluminense e um agente penitenciário dessa mesma unidade. Foi utilizada a 

entrevista semiestruturada. A pergunta que norteou a entrevista com o professor foi: “Como 

são ministradas as aulas dentro da unidade?” e com o agente penitenciário foi: “Como são as 

instalações da unidade e como é dividido o dia dos jovens que se encontram internados?” 

Durante a entrevista a resposta dos entrevistados foi anotada, e outras perguntas foram 

formuladas, de acordo com as repostas oferecidas pelos entrevistados. 

Tendo em vista que o objetivo do trabalho é desenvolver uma proposta de ensino de 

Química para ser trabalhada com jovens em unidade de internação, para tal foi realizada 

pesquisa bibliográfica sobre o sistema de internação de menores no Brasil, assim como as 

principais leis e estatutos que amparam a criança e o adolescente, tais como o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

(SINASE) e a Constituição Federal de 1988. Foi também realizada pesquisa bibliográfica com 

referenciais da área de ensino de ciências/Química visando tecer reflexões acerca do ensino de 

Química na escola básica e de referenciais que vão discutir metodologias participativas.  
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Foi também realizada uma busca de conteúdos e proposta de mediação em livros 

didáticos integrantes do PNLD 2018. Os livros pesquisados foram os seguintes: 

1. “Química-volume 03”, dos autores Eduardo Fleury Mortimer e Andréa Horta 

Machado 

2. “Química-volume 03”, dos autores Carlos Alberto Mattoso Ciscato, Luis Fernando 

Pereira, Emiliano Chemello e Patrícia Barrientos Proti 

3. “Química-volume único”, dos autores João Usberco e Edgard Salvador 

4. “Química-volume 03”, dos autores Julio Lisboa, Aline Bruni, Ana Luiza Nery, André 

Bianco, Egidio Neto, Henrique Rodrigues, Kátia Santina, Paulo Bianco, Rodrigo 

Liegel, Simone Ávila, Simone Ydi, Solange Locatelli, Vera Lúcia Aoki 

Os dados levantados foram analisados de forma interpretativa de forma a contribuir 

para a construção da proposta didática. 
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CAPÍTULO 04: RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O resultado da pesquisa bibliográfica acerca do sistema de internação de menores 

infratores e de questões afetas ao ensino de ciências e pesquisa participante está apresentado 

na forma de capítulos teóricos dessa monografia. 

 Com as entrevistas realizadas, pudemos ter uma boa noção de como funciona o 

sistema de internação, tanto no que diz respeito às aulas ministradas lá dentro, quanto à 

organização do tempo dos jovens internados. Ao entrevistar o professor da unidade, nossa 

maior preocupação foi entender como é organizado o período de aula dentro das unidades, 

quais os materiais utilizados e métodos de ensino empregados, para que pudéssemos conhecer 

os limites impostos pela unidade, a fim de organizar uma sequência didática o mais aplicável 

possível. 

As respostas que conseguimos foram o que nortearam a formulação da sequência 

didática. A primeira pergunta que foi feita dizia respeito às aulas: “Como são dadas as aulas 

dentro da unidade e qual o currículo utilizado? É o mesmo currículo (Currículo Mínimo do 

Estado do Rio de Janeiro) utilizado nas escolas regulares?” O professor nos respondeu que 

não. O material utilizado para as aulas era da Fundação Roberto Marinho, composto por 

vídeo-aulas, que eram transmitidas aos alunos, e ao final, o professor entrega uma atividade 

referente à aula assistida, a qual deve ser respondida pelos alunos e devolvida ao professor, 

pois ao final do bimestre, a média da nota das atividades será a nota final do aluno. Essas 

vídeo-aulas fazem parte de do Telecurso da Fundação Roberto Marinho, e que se baseiam em 

um currículo e materiais pedagógicos próprios da instituição. É reconhecido pelo MEC, e foi 

desenvolvido em 1995. O objetivo é oferecer escolaridade básica, e segundo o site oficial da 

Fundação: “O Telecurso é utilizado para correção idade-série, na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) e de estudantes do ensino regular de comunidades remotas ou que precisem de 

reforço no processo de aprendizagem” (FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 2019) 

 O uso do material em vídeo-aulas, entretanto, não é obrigatório. É possível ao 

professor se utilizar de outros materiais, basta que seja comunicado com antecedência à 

direção da escola. No entanto, existe uma limitação com relação aos materiais utilizados, no 

que diz respeito ao acesso dos alunos. Toda sala possui um quadro branco (ou quadro-negro, 

dependendo da unidade), que pode ser livremente utilizado pelo professor. O professor 
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também pode levar outros materiais que ele julgar importantes para a aula, pode levar vídeos 

que não sejam os da Fundação Roberto Marinho, ou no caso de um professor de ciências, 

levar materiais que ele achar que são relevantes para o ensino. Entretanto, não é possível que 

esses alunos tenham livre acesso a esses instrumentos, devendo estar sempre sob a supervisão 

do professor e dos agentes. Em outras palavras, ao professor é dada a liberdade de organizar a 

aula da maneira que preferir, mas os alunos devem estar sempre sob vigia. 

A organização de profissionais é idêntica a de uma escola regular: diretor, professores 

de todas as disciplinas, coordenador pedagógico, etc. As disciplinas ministradas dentro da 

unidade também são as mesmas de uma escola regular, ou seja, eles possuem aulas de todas 

as disciplinas.A forma de ingresso para trabalhar no DEGASE é através de concurso público, 

que é feito separadamente dos concursos para professor do Estado. 

De acordo com o professor, as turmas são bem reduzidas, compostas por seis alunos 

apenas, que são acompanhados por dois agentes penitenciários. O tempo de cada aula é de 30 

minutos. Esses alunos não possuem material próprio, para guardar consigo quando voltarem 

ao dormitório. Todo o material (caderno, lápis, borracha, caneta e apontador) fica em poder 

do professor, que o entrega quando os alunos entram na sala e os tomam de volta quando 

saem. Um dos problemas mais recorrentes nas turmas é a diferença de idade entre os alunos, 

pois estes começam a escola aqui fora, e quando são presos, continuam na turma em que 

pararam quando em liberdade. Uma vez que a maioria dessas crianças quando são presas 

iniciam um ciclo de entrar e sair das unidades, e não voltam a frequentar a escola quando 

soltos, ao voltarem para as unidades, voltam atrasados com relação à turma em que deveriam 

estar. Os professores não possuem acesso à ficha criminal dos alunos, ou seja, não sabem por 

qual crime estão presos. O bom comportamento do interno pode ser utilizado como 

justificativa para um requerimento de redução de pena, feito ao juiz pelo advogado do menor 

(se o menor possuir advogado). 

Quanto à entrevista com o agente penitenciário, o foco das perguntas foi direcionado à 

estrutura da unidade de internação, bem como à divisão do resto do tempo desses jovens, uma 

vez que as aulas eram ministradas no período da manhã. Logo, o que os internos faziam no 

restante do dia?  

O agente respondeu que na parte da tarde eram realizadas atividades recreativas, como 

dança, pintura, artesanato, bem como há grande estímulo à prática de esportes, como futebol e 

capoeira. Ele disse que os internos gostam bastante dessas atividades, principalmente do 
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futebol, no qual eles possuem um time organizado que participava inclusive de campeonatos 

entre as unidades. O agente disse que eles se sentiam bastante orgulhosos do time e dos jogos 

dos quais participavam, é uma atividade realmente prazerosa. 

No que diz respeito à infraestrutura, as unidades são divididas em pavilhões: o 

dormitório, a escola, a área externa (com a quadra de esportes e a oficina de artes), a cozinha e 

a enfermaria. Eles são escoltados por agentes para irem de um pavilhão ao outro. Dentro das 

unidades eles possuem atendimento médico, e uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 

para os casos mais graves, que são levados ao hospital. Possuem também uma alimentação 

balanceada, que é controlada por um nutricionista. 

Assim, uma vez que através das entrevistas foi possível conhecer um pouco mais a 

respeito do DEGASE, suas regras e funcionamento, começamos a pensar em como organizar 

uma aula que ao mesmo tempo respeitasse as limitações e normas da unidade, mas que 

também fosse capaz de atrair a atenção desses alunos, fazendo com que eles se interessassem 

pelo conteúdo e vissem ali algo que fosse prazeroso e tivesse a capacidade de abrir portas para 

eles no futuro. Mais ou menos como o olhar que eles destinavam ao futebol. 

Assim, foi quando demos início à escolha do conteúdo que seria ministrado. Dessa 

forma, acessando o site do Telecurso, que é o currículo base para a educação nessas unidades, 

foram encontradas 50 aulas de Química, cada uma com duração média de 15 minutos. Os 

conteúdos encontram-se espalhados por essas vídeo-aulas, e não são sequenciais, ou seja, não 

é necessário assistir uma para compreender a outra, uma vez que cada uma trata de um 

assunto de forma “completa”, sem deixar desdobramentos para as próximas aulas. Dentre 

todos os conteúdos possíveis da Química, tivemos que escolher aquele que seria objeto de 

dedicação para a montagem da sequência didática. Desde o princípio, o conteúdo escolhido 

era “Funções Orgânicas. A escolha desse conteúdo se deu por causa da quantidade extensa de 

assuntos que podem ser abordados com base nesses conteúdos e também por se tratar de um 

assunto facilmente relacionável com o dia-a-dia, uma vez que as funções orgânicas estão 

presentes na vida de todos: no rótulo de diversos produtos, desde alimentos até produtos de 

limpeza. 

Sendo assim, era preciso escolher uma forma de introduzir esse conteúdo aos alunos, 

escolhendo um assunto que fosse do cotidiano deles, para que pudéssemos tirar o máximo 

proveito do conhecimento que eles já tivessem a respeito do assunto, para juntos irmos 

construindo os principais conceitos referentes à disciplina. Dessa forma, o primeiro assunto 
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que me veio em mente foi falar sobre drogas. Na aula que eu tinha em mente, eu planejava 

introduzir o assunto das funções orgânicas usando para isso estruturas de drogas, como a 

maconha, a cocaína, o LSD, etc. Essa ideia foi a primeira que me surgiu, porque eu precisava 

encontrar um assunto que fosse do conhecimento deles, e assumi sem nem refletir muito, que 

“drogas” seriam um assunto favorável, até para que eu também pudesse fazer um trabalho de 

conscientização a respeito do uso dessas substâncias, mostrando todos os malefícios e os 

riscos que eles correm ao submeter o corpo ao consumo de entorpecentes. 

Por mais que a ideia da conscientização tenha me agradado, a princípio, esse não era o 

objetivo da aula. Eu não queria que fosse um sermão a respeito do que eles fizeram na vida, 

não queria ser mais uma pessoa a apontar o dedo e julgá-los por um erro.  Meu objetivo 

eraque fosse uma aula na qual eles pudessem contribuir com algum conhecimento que não os 

envergonhasse, e sim os desse autoconfiança. Por conta disso, repensei o tema e decidi falar 

sobre alimentação saudável. Trata-se de um tema igualmente abrangente, uma vez que todo 

mundo possui uma ideia básica do que é “comer direito” e do que não é. Além disso, o 

assunto das funções orgânicas seria inserido dentro do contexto de saúde, o que seria 

vantajoso tanto para a aprendizagem do conteúdo de Química, quanto para ajudar os internos 

a manter a própria saúde, entendendo um pouco mais a composição de alimentos que eles 

ingerem. 

Assim, uma vez decidido o tema da aula, foi preciso buscar referências nas quais eu 

pudesse me basear para montar a sequência didática. Na pesquisa com livros didáticos, acabei 

decidindo tomar por base o roteiro proposto pelo livro “Química-volume 03”, dos autores 

Eduardo Fleury Mortimer e Andréa Horta Machado. O capítulo 2 desse livro é intitulado: 

“Alimentos e Nutrição: Química para cuidar da saúde”. O capítulo é inteiramente dedicado 

aos cuidados com a alimentação e as consequências de se ter uma dieta não balanceada, como 

diabetes, colesterol alto, obesidade e até problemas cardíacos. O livro faz uma discussão 

intensa a respeito dos principais componentes dos alimentos, como açúcar, sal, sais minerais, 

vitaminas e proteínas, ao mesmo tempo em que integra os conteúdos relacionados de 

Química. Dessa forma, a disciplina é realmente contextualizada, por meio de textos que 

discutem o assunto não de maneira superficial, e sim realmente localizando a matéria no 

contexto. 

Por conta dessas características, o livro foi tido como base para a montagem da 

sequência didática apresentada a seguir. 
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4.1. SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Essa sequência didática é uma proposta alternativa para a forma de ensino dentro das 

unidades. Trata-se de uma sugestão de abordagem que foi desenvolvida pensando no sistema 

de modo abrangente, mas que pode ser adaptada pelo professor às especificidades das aulas de 

química no sistema. A escolha do conteúdo e tema foi feita de modo a permitir a maior 

participação dos alunos, para que eles possam contribuir da melhor maneira possível, sendo 

parte ativa da construção do conhecimento. 

Dessa forma, levando em conta o caráter interdisciplinar, e com o objetivo de que os 

alunos contribuam com a construção do conhecimento, considerando também que cada aula 

dentro das unidades possui duração de trinta minutos, a sequência didática a representada a 

seguir foi organizada se baseando nos momentos pedagógicos, organizados principalmente 

por DELIZOICOV (2012). Trata-se de uma dinâmica de ensino que possui suas raízes na 

educação problematizadora de Freire, e é dividida nas seguintes etapas: 

1. Problematização 

Nessa etapa, o assunto é apresentado através de situações as quais os alunos 

conhecem ou vivenciam. Os estudantes são então instigados a expor seus 

conhecimentos a respeito do conteúdo. Dessa forma, cada um vai contribuir 

com uma experiência ou uma observação pessoal, que tem muita relação com 

quem eles são e o que viveram (GEHLEN, et al., 2012). Assim, forma-se uma 

gama de conhecimentos variada a respeito de um mesmo tema, que será 

discutida em conjunto, permitindo assim, que cada um tenha sua contribuição 

na construção do conhecimento como um todo. 

 

2. Organização do Conhecimento 

É nessa etapa que entra o conhecimento científico. O objetivo é organizar os 

conhecimentos expostos na etapa da problematização, sob a luz da ciência, ou 

seja, fornecer o subsídio científico que é necessário para melhor compreender 

os conceitos e as ideias iniciais que os alunos tinham a respeito do tema. 

Assim, os conhecimentos dos estudantes não são desconsiderados, e sim 

aperfeiçoados e melhor compreendidos em conjunto com o novo 

conhecimento apresentado pelo professor. 
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Esses conhecimentos científicos precisam ser organizados pelo professor antes 

da etapa de organização do conhecimento, ou seja, o educador precisa ter uma 

organização prévia do que será tratado em sala de aula. Isso é feito através do 

planejamento da aula, que deve ser anterior a qualquer etapa (GEHLEN, et al., 

2012). 

 

3. Aplicação do Conhecimento 

Nessa etapa, o estudante é incentivado a empregar o conhecimento de que vem 

se apropriando no decorrer das aulas, usando-o para interpretar e melhor 

compreender as questões propostas na etapa de problematização. Assim, o 

papel do professor é desenvolver atividades que permitam aos alunos essa 

aplicação do conhecimento (GEHLEN, et al., 2012). 

Assim, tendo considerado todas as etapas dos momentos pedagógicos, a sequência 

didática foi dividida em cinco encontros: a primeira aula será dedicada à problematização 

inicial. Nas três aulas seguintes, será a etapa de organização do conhecimento, na qual será 

apresentado o conceito Químico de funções orgânicas e outros temas relacionados. Na quinta 

e última aula, será realizada uma atividade de aplicação dos conhecimentos produzidos até 

então. 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

DISCIPLINA: Química 

TEMA: “Química para cuidar da saúde” 

PERIODICIDADE: 05 AULAS (30 minutos cada)   

 

CONTEÚDOS 

 Unidades de medida; 

 Elementos químicos e onde são encontrados nos alimentos; 

 Funções orgânicas: como diferenciá-las e identificá-las. 



Capítulo 04|40 

 

 
(1). https://www.youtube.com/watch?v=KMGUmcveQeg 

OBJETIVOS 

 

 Levantar discussões sobre o que é saudável, qual a importância de manter uma boa 

alimentação, quais as doenças relacionadas a uma alimentação ruim, entre outras; 

 Relacionar a Química com a alimentação diária, encorajando os alunos a darem sua 

opinião a respeito do que eles acham se tratar de “alimentação boa” ou “alimentação 

ruim” e qual a relação disso com a Química, ou seja, como a Química pode ajudar a 

ter uma dieta balanceada; 

 Falar dos principais componentes presentes nos alimentos, que devem ser ingeridos 

em prol de manter uma boa alimentação, como os sais minerais, vitaminas, proteínas, 

carboidratos e lipídios. 

 Desenvolver, em sala de aula, atividades práticas sobre o tema; 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 1ª aula: Apresentando e problematizando o tema 

Iniciar a aula falando da importância de uma alimentação saudável, dos malefícios de se 

alimentar mal. Falar de balanço energético, introduzir o conceito de caloria, falar da 

quantidade de calorias necessárias a serem ingeridas por dia para uma dieta equilibrada e 

discutir a quantidade de calorias de alguns alimentos comuns. Como forma de introduzir o 

assunto, transmitir um vídeo do canal do Youtube “AsapSCIENCE”, intitulado: “This is 200 

calories”.
(1)

 O vídeo é ilustrativo e compara diferentes quantidades de alimentos que são 

necessários serem ingeridos para que a pessoa consuma 200 calorias. A ideia do vídeo é 

mostrar que, ao fazer boas escolhas alimentares, a pessoa pode comer maiores quantidades de 

alimento, pois é necessário mais quantidade para alcançar a marca de 200 calorias. Assim, 

além de estar ingerindo mais nutrientes importantes para a manutenção da saúde, a sensação 

de saciedade é mais duradoura. 

Após assistir ao vídeo, discutir com os alunos os seguintes pontos: 

 O que é se alimentar mal/bem? 

 Quais são as doenças relacionadas a uma má alimentação? 

 O que o peso de uma pessoa diz sobre a qualidade da alimentação dela? 

 Ser magro significa ser saudável? 



Capítulo 04|41 

 

 

 Toda pessoa acima do peso está com a saúde debilitada? 

 Como é a alimentação de vocês? O que vocês gostam de comer? 

 Vocês consideram a alimentação de vocês saudável? 

 Vocês conhecem alguém com problemas de saúde, como obesidade, anemia, 

colesterol alto, problemas cardíacos? Como é a alimentação dessas pessoas? 

 Vocês acham importante a prática de atividades físicas? Por quê? 

 2ª, 3ª e 4ªaulas: Introduzindo os conceitos Químicos relacionando-os com as 

questões levantadas na primeira aula 

2ª aula: Introduzir o conceito de Índice de Massa Corpórea (IMC), e explicar que esse é o 

padrão utilizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para classificar pessoas abaixo 

ou acima do peso. Levar uma balança e fita métrica para a sala de aula para que cada aluno 

calcule o seu IMC e verifique, através de valores tabelados, se se encontra no peso ideal, ou 

acima/abaixo.  

3ª aula: Discutir a questão da manutenção de uma alimentação saudável, e por que o 

conceito de “comer bem” muitas vezes está relacionado a um alto custo monetário. Será que 

para montar uma alimentação saudável é necessário gastar muito dinheiro? Para isso levar 

alguns alimentos considerados “de dieta” pela mídia e outros comuns ao dia-a-dia para a sala 

de aula e desenvolver uma atividade com os alunos, de leitura de rótulos para cálculo de 

calorias. Comparar os preços desses alimentos e as calorias, fibras, vitaminas, proteínas e 

demais nutrientes oferecidos por cada um deles, para discutir se é realmente necessário gastar 

muito dinheiro para se alimentar bem. Também comparar os rótulos para os compostos 

“indesejados”, como sódio, açúcar e gorduras trans. Com essa atividade, trabalhar conceitos 

básicos de cálculo matemático e proporção, uma vez que iremos relacionar o valor do produto 

com os nutrientes oferecidos pelo mesmo, além de fazer comparações. 

Construir e uma tabela junto com eles usando os dados de IMC da turma, que foram 

coletados na segunda aula e discutir os dados. 

4ª aula: Falar de vitaminas, que são componentes necessários na alimentação diária, 

discutir onde podem ser encontradas e qual seus benefícios para o corpo humano. Para essa 

etapa, o professor levaria um texto base, encontrado no livro “Química-volume 03” 

(MORTIMER, Machado, 2014), intitulado: “Substâncias e alimentos que nos ajudam a 
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manter a saúde”. Após a leitura em conjunto do texto, começar a discutir as vitaminas. Esse 

texto encontra-se no Apêndice 01. 

 

Mostrar estruturas de vitaminas, a partir daí, iniciar o conceito de funções orgânicas, 

explicar as principais e discutir algumas propriedades desses compostos, como por exemplo, 

solubilidade, acidez e basicidade. Com base nessas propriedades discutir com os alunos 

porque podemos ter doenças relacionadas ao excesso ou à falta dessas vitaminas no 

organismo e os cuidados resultantes desse conhecimento com a alimentação e a saúde. 

 Álcool; 

 Ácido Carboxílico; 

 Fenol; 

 Amina; 

 Amida. 

 

 5ª aula: Aplicação do conhecimento 

Para que eles consigam aplicar boa parte dos conhecimentos desenvolvidos durante as 

aulas, os alunos deverão montar um cardápio para um dia de alimentação. Para isso, cada um 

deles receberá uma folha em branco, e deverão escolher os alimentos que serão consumidos 

no café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Eles deverão justificar, ao fim da 

montagem, o porquê das escolhas feitas. 

MATERIAIS UTILIZADOS 

Em todas as aulas será utilizado o quadro como apoio. Na primeira aula, como se trata de 

uma discussão, será utilizado o quadro para anotar as principais respostas dadas pelos alunos. 

Já nas aulas seguintes, o quadro será utilizado para dar exemplos das funções orgânicas. Na 

primeira aula também será utilizado o projetor para transmitir o vídeo para a classe. Na 4ª 

aula, cada aluno receberá uma folha contendo o texto que será lido em conjunto. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação dos alunos será feita com base na participação dos alunos em sala de aula, 

assim como nos resultados nas atividades propostas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao tratar da educação de menores infratores, esse trabalho primeiramente fez um 

panorama da situação da criança e do adolescente no Brasil, como forma de mostrar que o 

problema da criminalidade e consequente internação de jovens não surge “do nada”, e sim 

encontra suas causas enraizadas em problemas muito graves, como a falta de respeito e 

proteção aos menores, que muitas vezes não possuem seus direitos mais básicos respeitados. 

O desejo de pertencimento a uma sociedade que os excluiu desde que nasceram acaba se 

transformando em raiva, frustração e muitas vezes aceitação da “condição” em que vivem e 

que foi decidido que deveriam permanecer: miséria, pobreza e falta de oportunidades. 

Conclui-se que, apesar de a legislação protetiva a esse grupo da sociedade ter evoluído 

consideravelmente, muitos jovens ainda vivem em situação de extrema miséria e falta das 

condições mais básicas de uma vida digna. Com isso, a entrada na criminalidade acaba sendo 

justificada por eles como sendo o único meio de sobreviver, apesar das consequências, que 

podem ser desde a morte até a “punição” que vem em forma de medidas socioeducativas. 

Dessa forma, o fator que impulsionou a escrita desse trabalho foi a busca por uma 

maneira de transformar a educação dos jovens que se encontram em unidades de internação. 

O objetivo é propor uma alternativa viável e ao mesmo tempo emancipadora, para que esses 

jovens consigam se enxergar como estudantes, como crianças e adolescentes que podem ter 

um futuro a espera deles quando forem libertados. A punição pelo erro cometido não pode ser 

a única coisa que esses jovens vão carregar para si quando saírem da unidade, porque punir 

por meio de violência não muda em nada a vida de crianças que estão habituadas a violência 

desde que nasceram. Mas oferecer educação é oferecer uma “luz no fim do túnel”, que vai ser 

a maneira pela qual esses jovens vão realmente se libertar. Dessa forma, transformar esses 

alunos nos construtores do próprio conhecimento e fazê-los enxergar que o conhecimento que 

eles carregam consigo é válido, faz toda a diferença no processo de ressocialização dessas 

crianças, tanto para a comunidade para a qual vão retornar, quanto para eles mesmos. 

Assim, a base para a sequência didática aqui proposta foi a educação 

problematizadora, que encontra seus principais fundamentos na pesquisa participante. Os 

princípios da educação problematizadora foram considerados para a proposta de aula, uma 

vez que tal proposta é a de um ensino contextualizado, participativo e não-mecânico, ou seja, 



Considerações Finais|44 

 

 

espera-se que os alunos se envolvam nas aulas e construam o conhecimento pouco a pouco, 

partindo de situações e contextos aos quais estejam familiarizados. 

O assunto escolhido foi “Química para cuidar da saúde”. Trata-se de um assunto que 

pode ser facilmente relacionado a situações diárias, assim como é fácil para o aluno encontrar 

conhecimentos de sua própria bagagem para contribuir na construção do aprendizado. Um dos 

objetivos dessa proposta é favorecer a mediação do professor e contribuir para a construção 

de conhecimentos. 

Isentar-se de qualquer responsabilidade pelo aumento da criminalidade entre os 

adolescentes e rotulá-los como “bandidos”, trancando-os em uma unidade de internação sem 

se importar com o que lhes acontece lá dentro, desde que não estejam mais soltos causando 

problemas, não é a solução. Não investir nessas unidades, em sua infraestrutura e em um 

sistema educacional que funcione lá dentro, é simplesmente transformá-las em cadeias para 

menores, tirar delas todo o caráter pedagógico e deixá-las apenas punir, o que definitivamente 

não vai transformar nem ajudar esses jovens.  

Ao montar a sequência didática, pesquisei a respeito de temas que me permitissem 

tanto passar o conteúdo de Química, quanto montar uma abordagem participativa para os 

alunos. O mais importante para mim era que o tema tivesse relação direta com a vida deles, 

para que os alunos pudessem contribuir na construção do conhecimento e conseguir assim, 

pelo menos um pouco, sentir autonomia a respeito do aprendizado, ou seja, conseguir 

enxergar a si mesmo como sujeito ativo na construção do saber. Foi necessária muita pesquisa 

a respeito dos temas de aulas e também de como organizar os conteúdos de Química de modo 

que os deixasse interessantes e de fácil assimilação, combinando-os com as discussões 

propostas em aula. 

Ao concluir essa monografia, que foi escrita em um período de um ano, posso afirmar 

que coloquei muito de quem eu sou e do que acredito nas discussões aqui trabalhadas. Trata-

se de um trabalho que me acrescentou muito aprendizado, me colocando em contato pela 

primeira vez com as metodologias participativas e a educação problematizadora, o que sem 

dúvidas foi uma grande contribuição para a minha recém-iniciada carreira como professora.
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APÊNDICE 01 

 

Texto 02, do capítulo 02 do livro “Química-volume 03” (MORTIMER, Machado, 2014) 

p.102-103 

Substâncias e alimentos que nos ajudam a manter a saúde  

 Os estudos iniciais da Química partem de materiais que são constituídos por 

moléculas, íons ou átomos relativamente simples, quando comparadas àquelas que 

consideramos ao realizar estudos sobre a Química dos alimentos. Isso significa que na 

Química dos alimentos lidamos com moléculas grandes e complexas, na maioria das vezes 

constituídas por muitos grupos funcionais.  

A maioria das fontes de nossa alimentação está presente em seres vivos. Ao 

ingerirmos um alimento, de fato ingerimos um conjunto de substâncias que, em suas fontes 

originais, participavam de um sistema que envolve interações amplas e dinâmicas de muitas 

substâncias. Esse conjunto de substâncias, quando em contato com o sistema que é o nosso 

corpo, passa a interagir com inúmeras outras substâncias. Ou seja, a alimentação é um 

processo que envolve sistemas complexos e um número muito grande de interações.  

As funções dessas substâncias podem ser estudadas sob a ótica da nutrição. Nossa 

abordagem, no entanto, considera as substâncias envolvidas sob o foco de sua constituição e 

propriedades gerais em Química.  

O que bebemos, comemos ou respiramos é constituído por uma enorme diversidade de 

compostos químicos. Provocamos e convivemos com muitas transformações das substâncias 

presentes nos alimentos. Alimentos expostos ao ar podem se transformar: o suco de uma 

laranja, nessa condição, tem algumas de suas substâncias oxidadas; um pedaço de maçã 

escurece; mesmo o sal e o açúcar, substâncias estáveis, absorvem umidade e mudam de 

aspecto físico. Portanto, cuidados constantes são necessários com tudo o que vamos usar em 

nossa alimentação. Muitas vezes, esses cuidados começam quando fazemos a escolha do que 

vamos comer.  

Por exemplo, ao escolhermos o açúcar refinado para adoçar nosso café, devemos 

lembrar que ele é resultante de processos químicos feitos a partir da garapa da cana. Dessa 

garapa se extrai a sacarose e a partir daí o açúcar refinado é obtido por meio do uso de 
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diversas substâncias. O açúcar refinado é desprovido de fibras, proteínas, sais minerais e 

vitaminas. 

 A manutenção e o cuidado com a saúde dependem muito de nossa alimentação. 

Atualmente, profissionais da área de saúde têm dado muito destaque aos chamados alimentos 

funcionais.  

Alimentos funcionais são aqueles que, além de nutrir nosso organismo e saciar nossa 

fome, trazem componentes ativos capazes de prevenir ou reduzir males.  

O que torna um alimento funcional é a presença ou não de fitoquímicos, um grupo de 

compostos identificados nas frutas e nos vegetais. Esses compostos são substâncias que 

desempenham um papel fundamental no organismo, porque ajudam a promover a saúde e a 

prevenir doenças, oferecendo apoio ao sistema de defesa interno. Como exemplos clássicos de 

alimentos funcionais, podemos citar vários alimentos que contêm as chamadas substâncias 

fitoquímicas. Nas plantas, essas substâncias possuem diversas funções, principalmente de 

defesa contra o ataque de predadores e patógenos. Como exemplo, podemos citar as 

isoflavonas – formas mais comuns de fitoestrógenos –, usadas na prevenção de muitas 

doenças hormônico dependentes 
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