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RESUMO 

 

 

 A presente pesquisa retrata uma avaliação das Escolas Públicas de Ensino Médio do 
Estado do Rio de Janeiro, no período entre o final do século XX e o início do século XXI, 
realizada por um grupo de professores muito experientes – todos com mais de vinte e cinco 
anos de regência efetiva e ininterrupta de classe – da rede pública de ensino. Essa avaliação 
aponta um quadro de sucateamento atual da Escola Pública fluminense, e destaca as grandes 
dificuldades existentes que prejudicam o seu desenvolvimento pedagógico. Utilizando 
estratégias estimuladoras que vem contribuindo para a melhoria do processo 
ensino/aprendizagem, quatro projetos são apresentados pela equipe de Química do Liceu Nilo 
Peçanha – Escola Pública de Ensino Médio, em Niterói, RJ: O Projeto de Alfabetização 
Científica para Alunos do Ensino Médio – PACAEM; o Projeto Semanas de Química do 
Liceu Nilo Peçanha – PROSEQUI (estes dois, em pleno desenvolvimento desde 2009); o 
Projeto FAPERJ/ LICEU/UFF, em desenvolvimento desde 2013 com previsão para conclusão 
em março de 2015 e, por último, o Projeto Urina, realizado em 2013 com as turmas regulares 
da terceira série do Ensino Médio. O Projeto Urina está apresentado como “PRODUTO 
FINAL DO CURSO” e também programado para ser aplicado nas novas turmas das terceiras 
séries, durante os próximos anos. Esses projetos estão detalhados no texto da dissertação. Os 
resultados dessas estratégias mostram-se muito positivos, e serão disponibilizados para todas 
as escolas da rede estadual pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Palavras chave: Escola Pública. Ensino Médio. Sucateamento. Projetos Alternativos. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This research paper presents an evaluation of the Public High Schools in the State of 
Rio de Janeiro, between the end of the twentieth century and the beginning of the twenty-first 
century. It was accomplished by a group of very experienced high school teachers with more 
than twenty-five years of effective and uninterrupted class management. This evaluation 
shows not only a portrait of the actual scrapping of the Fluminense Public Schools, but it also 
emphasizes the great existing difficulties that impairs its pedagogical development. Four 
special projects are presented by the Chemistry Staff at Liceu Nilo Peçanha – a public high 
school, located in Niterói, RJ, by using stimulating strategies that are contributing to the 
improvement of the teaching/learning process, such as: The Scientific Literacy Project aimed 
at High School Students (PACAEM); The Chemistry Weeks Project at Liceu Nilo Peçanha 
(PROSEQUI), both of which have been developed since 2009; FAPERJ/LICEU/UFF Project 
– has been developed since 2013 and is supposed to be concluded in March 2015. The last 
one, the Urine Project, was implemented in 2013 with regular-third-year senior high classes. 
It is presented as “The Final Course Product” and is expected to be applied to the third-year 
classes of the coming years. All these projects are detailed in the paper. These strategies 
results proved to be very positive and will be available to all the state net schools in the 
Education Office of the State of Rio de Janeiro.  

 

 

Key-words: Public School. High School. Scrapping. Alternative Projects.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 Esse trabalho propõe apresentar e discutir as realidades vivenciadas pelos professores 

com regência de classe no Ensino Médio das Escolas Públicas do Estado do Rio de Janeiro 

durante as últimas quatro décadas. Além disso, destacou quatro projetos desenvolvidos no 

Liceu Nilo Peçanha (LNP), Escola Pública de Ensino Médio do Estado do Rio de Janeiro 

(EPEM-RJ), no município de Niterói, como proposta de contribuição para a melhoria do 

Ensino de Química da rede estadual.  

 Para este item, estão apresentados os objetivos da pesquisa divididos em objetivo geral 

e objetivos específicos.  

Com o Objetivo Geral, pretendeu-se verificar as reais possibilidades que um professor 

de ensino médio da rede pública estadual possui para desenvolver – com eficiência – os 

conteúdos programáticos, mesmo dispondo de um exíguo tempo para o efetivo exercício de 

sua docência e apresentar propostas que possam contribuir para melhorar o Ensino de 

Química nas EPEM-RJ, diante das dificuldades atuais verificadas pelos professores regentes 

de turmas, nessas escolas, com seus alunos, nas 3 séries do Ensino Médio. 

 Com os Objetivos específicos pretendeu-se: 

a) Verificar a correlação entre o total de aulas previstas e as efetivamente 

ministradas, para cada ano letivo, em cada disciplina, diante das dificuldades 

muito comuns detectadas na rotina da EPEM-RJ; 

b) Refletir sobre a grande dificuldade para o professor de cuidar de cada estudante 

individualmente, em virtude não só do excessivo número de alunos que esse 

professor tem que assumir em sua jornada de trabalho anual, mas também das 

várias escolas em que precisa lecionar; 

c) Levantar as dificuldades encontradas na preparação das atividades escolares 

impostas pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ), 

que determina a elaboração de, pelo menos, 3 instrumentos de avaliação 

bimestral, conforme descritas na Portaria da Secretaria de Estado de Educação do 

Rio de Janeiro/Subsecretaria de Gestão de Ensino (SEEDUC/SUGEN) nº 

316/2012 de 23 de novembro de 2012, e que foi alterada pela Portaria 

SEEDUC/SUGEN nº 336 de 06 de março de 2013;1 

 
                                                           
1 Conforme portaria SEEDUC/SUGEN nº 336 de 06 de março de 2013 – Capítulo I, artigo 3º, parágrafo 4º: “Nas 

avaliações bimestrais deverão ser utilizados, no mínimo, 03 (três) instrumentos avaliativos diferenciados com 
valores definidos pelo professor – e outras atividades de avaliação, correção e discussão dessas atividades”. 
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d) Identificar a precariedade de condições do trabalho escolar nas esferas de ação 

pedagógica e administrativa nas escolas públicas; 

e) Apresentar alternativas estratégicas e metodológicas que contribuam para um 

melhor desempenho dos alunos no aprendizado de Química; 

f) Estimular o processo criativo e participativo do aprendiz na construção de seu 

conhecimento; 

g) Provocar tanto nos alunos quanto nos professores o descobrimento de uma 

Química envolvente e motivadora. 

 

 Essa pesquisa demonstrou um perfil realístico e atual das EPEM-RJ pesquisadas e 

utilizou as propostas experimentadas e realizadas através de 4 projetos, ao longo dos últimos 6 

anos, no LNP. 

 Um dos Projetos – O PROJETO URINA – é o produto final desse curso de Mestrado 

Profissional, que apresenta uma experiência realizada com turmas regulares da terceira série 

do Ensino Médio de uma Escola Pública em Niterói, RJ; na qual, durante o ano de 2013, 

esteve envolvida com o tema relativo ao desperdício de água tratada nas caixas de descarga 

acopladas aos vasos sanitários, para eliminação e esgotamento de urina, em muitas residências 

das comunidades que abrigam os alunos dessas turmas. Além disso, propôs estratégias para 

um aproveitamento das águas de reuso e da urina humana. O detalhamento do Projeto Urina 

está apresentado ao longo do texto dessa dissertação. 

 Para justificar essa pesquisa, tomaram-se como referência as grandes dificuldades 

pelas quais passam as EPEM-RJ, as quais se transformaram em desafios que estimularam a 

elaboração dessa pesquisa, para ampliar a ação do ensino que vem sendo desenvolvida, quase 

que exclusivamente, nas “aulas regulares, em sala de aula”. A elaboração e a realização dos 

projetos objetivaram envolver alunos, professores, a direção das escolas e a comunidade. 

 Dessa forma, a pesquisa propõe, ao envolver toda a comunidade, uma 

conscientização mais ampla e consistente sobre os problemas institucionais relativos à 

Educação no Estado do Rio de Janeiro e, também, sobre questões ambientais, com aplicação 

direta dos conhecimentos alcançados durante o aprendizado de química, assim como o de 

outras disciplinas. 

 A significância desse projeto está essencialmente pautada na utilização de 

conhecimentos da Química e de outras disciplinas estudadas regularmente, através de uma 

abordagem relacionada com o tema Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), para 
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criar outras possibilidades e estratégias que contribuam para melhorar o Ensino de Química 

nas EPEM-RJ. 

 A revisão da bibliografia indicou uma extensa relação de trabalhos acadêmicos e 

livros recentes relacionados aos tópicos: Ensino Médio nas Escolas Públicas; Teorias de 

Aprendizagem especialmente relacionadas aos vários autores abaixo indicados e, ainda, 

relacionados à Alfabetização Científica. 

A limitação determinada pela especialidade do tema da pesquisa, no que tange à 

conjuntura atual da EPEM-RJ e Alfabetização Científica para Alunos do Ensino Médio, reduz 

substancialmente o número das publicações fundamentadoras da pesquisa. 

Na revisão da bibliografia foram utilizadas publicações recentes dos autores 

referenciados, publicadas a menos de 10 anos como: BASTOS, BRAITH, BUARQUE, 

CHASSOT, FREIRE, MARCHEZAN, e outros autores como: Antônio Nóvoa, Gerard 

Fourez, parte da Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB)2, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN),3 Subsecretaria de Gestão de Ensino 

(SUGEN), além de artigos e publicações da mídia impressa, apresentados nos anexos. 

 
 
 
 
 
 

 
  

                                                           
2 LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 8ª edição - Atualizada em 08/05/2013. Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Centro de 
Documentação e Informação - Edições Câmara – Brasília 2011- Disponível em: 
http://www.app.com.br/portalapp/imprensa/ldb_atualizada.pdf. Acesso em:  15 de jul. 2014. 

3 PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio – Parte III – Ciências da Natureza, Matemática e 
suas Tecnologias – página 4 e 6 – Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencian.pdf. 
Acesso em: 15 jul. 2014. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO          
 

A proposta dessa pesquisa é composta de duas vertentes básicas: a realidade da 

EPEM-RJ, durante as 4 últimas décadas – finais do século XX e início do século XXI – e 

propostas alternativas para a melhoria do Processo Ensino/Aprendizagem. 

 A fundamentação da proposta está firmada em teorias, conceitos e experiências 

educacionais dos autores: Vygotsky, Paulo Freire, Bakhtin. 

 De uma forma mais geral, os fundamentos essenciais que consideram os teóricos 

referidos acima para sustentar as verificações observadas na pesquisa, em atividades regulares 

nas EPEM-RJ são: a Educação Problematizadora, proposta por Paulo Freire, com ênfase na 

Relação Dialógica (ou dialogicidade) para superação da contradição educador-educando; a 

Dialogicidade entre dois sujeitos, proposta por Bakhtin; a Teoria Sócio Interacionista proposta 

por Vygotsky, especialmente referente à influência do ambiente social, à mediação e à Zona 

de Desenvolvimento Proximal.  

 A realidade dessa Escola Pública, por sua vez, foi demonstrada ao longo do texto por 

um grupo de professores muito experientes nesse segmento de ensino. 

 O processo de ensino/aprendizagem predominante em Química, que vem sendo 

desenvolvido nessa Escola Pública, durante esse período, não contempla substancialmente a 

essência das propostas dos autores referidos. Contudo, ele justifica o anseio de que seja 

alcançada, de forma mais concreta, a transformação tão defendida por respeitados educadores 

e tão pretendida por toda a sociedade. 

 

2.1 FUNDAMENTAÇÃO SEGUNDO TEORIAS DE PAULO FREIRE 

 

 Trazer a proposta de uma Educação Problematizadora para a Escola Pública de 

Ensino Médio do Estado do Rio de Janeiro, constitui intenção ou objetivo maior para o 

desenvolvimento das potencialidades dos educandos num contexto mais próximo da realidade 

vivenciada por esses alunos, envolvendo-os no processo de construção de seus 

conhecimentos. 

 Esta proposta aproxima o educador ao educando, estimulando a interação retro 

alimentadora e favorecendo as trocas vivas entre os atores.  

 O que se verifica concretamente é a presença do que Paulo Freire, em seu livro 

“Pedagogia do Oprimido”, define como “Concepção Bancária da Educação” (FREIRE, 2014, 



20 
 

 

p.79), a qual é favorecida pelas precárias condições predominantes nas EPEM-RJ e validada 

nesse trabalho. Segundo Freire: 

  
 

Quanto mais analisamos as relações educador-educandos, na escola, em qualquer de 
seus níveis (ou fora dela), parece que mais nos podemos convencer de que estas 
relações apresentam um caráter especial e marcante – o de serem relações 
fundamentalmente narradoras, dissertadoras. Narração de conteúdos que, por isto 
mesmo, tendem a petrificar-se ou a fazer-se algo quase morto, sejam valores ou 
dimensões concretas da realidade. Narração ou dissertação que implica um sujeito – 
o narrador – e objetos pacientes, ouvintes – os educandos. [...] Em lugar de 
comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os educandos, meras 
incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a concepção 
“bancária” da educação, em que a única margem de ação que se oferece aos 
educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. (FREIRE, 2014, 
p. 79-81). 
 

 
 Nessas condições predominantes, o diálogo, a interação docente/discente, a 

elaboração e construção de um conhecimento novo, a partir de um conhecimento prévio, com 

real participação do aluno, são prejudicados; e em geral não podem ser desenvolvidos como 

previsto nas teorias descritas anteriormente. 

 Observa-se que há um “Teatro de Operações Institucionais” montado para a 

Educação Oficial no Estado do Rio de Janeiro em que os atores estão dentro de uma “camisa 

de força” impedidos de implementar, com profundidade, uma educação que permita o 

desenvolvimento de alunos pensadores, críticos e criadores independentes. 

 Em seu livro, “Pedagogia da Autonomia” (2013), Paulo Freire destaca a 

“Dodiscência” – entre outros atributos essenciais para a formação e desenvolvimento dos 

alunos com as características acima referidas: 

 
Ao ser produzido, o conhecimento novo supera outro que antes foi novo e se fez 
velho e se “dispõe” a ser ultrapassado por outro amanhã. Daí que seja tão 
fundamental conhecer o conhecimento existente quanto saber que estamos abertos e 
aptos à produção do conhecimento ainda não existente. Ensinar, aprender e 
pesquisar lidam com esses dois momentos do ciclo gnosiológico: o em que se ensina 
e se aprende o conhecimento já existente e o em que se trabalha a produção do 
conhecimento ainda não existente. A “dodiscência” – docência-discência – e a 
pesquisa, indicotomizáveis, são assim práticas requeridas por esses momentos do 
ciclo gnosiológico. (FREIRE, 2013. p. 30). 
 
 

 Em seguida, ao comentar sobre a prática docente em seu livro “Pedagogia da 

Autonomia” (2013), Freire afirma:  

 
Sou gente. Sei que ignoro e sei que sei. Por isso, tanto posso saber o que ainda não 
sei como posso saber melhor o que já sei. E saberei tão melhor e mais 
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autenticamente quanto mais eficazmente construa minha autonomia em respeito à 
dos outros. Ensinar e, enquanto ensino, testemunhar aos alunos o quanto me é 
fundamental respeitá-los e respeitar-me são tarefas que jamais dicotomizei. Nunca 
me foi possível separar em dois momentos o ensino dos conteúdos da formação ética 
dos educandos. A prática docente que não há sem a discente é uma prática inteira. O 
ensino dos conteúdos implica o testemunho ético do professor. A boniteza da prática 
docente se compõe do anseio vivo de competência do docente e dos discentes e de 
seu sonho ético. (FREIRE, 2013, p. 92).  

  

 A dialogicidade é verificada tanto em Paulo Freire como em Bakhtin, nos quais 

encontramos claramente a sua referência que trata da relação entre dois interlocutores ou 

atores, ambos como sujeitos, quer na interlocução quer no diálogo. 

 
A dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, narrativos, em que o 
professor expõe ou fala do objeto. O fundamental é que professor e alunos saibam 
que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, 
indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que 
professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos. (FREIRE, 2013, p. 
83). 

 
 
2.2 FUNDAMENTAÇÃO SEGUNDO TEORIAS DE BAKHTIN  

 

 Focalizando a Dialogicidade entre dois sujeitos, o primeiro sujeito – ou autor ou a 

primeira voz (“o que ensina”) – como sujeito, levando a mensagem ou informação ou 

conteúdo a ser apresentado e examinado e o segundo sujeito – ou o outro ou a outra voz (“o 

que aprende”) – recebendo-a e devolvendo-a acrescida de outros valores ou conteúdos, numa 

nova mensagem ou informação já hibridizada com transformações inseridas, esperando o 

retorno para fermentar o diálogo e, assim alimentar o processo de aprendizagem e captura do 

“novo conhecimento alcançado”.   

 Em Bakhtin, encontramos referência à dialogicidade nos livros “Bakhtin Dialogismo 

e Polifonia (2013)” e “Bakhtin outros conceitos-chave (2014)”, nos quais são identificadas as 

relações dialógicas que apontam para a inter-relação e para as mútuas transformações que 

ocorrem com as “duas vozes” no diálogo: a voz do autor e a voz do outro. 

 Em “Bakhtin Dialogismo e Polifonia (2013)”, Braith apresenta as relações dialógicas 

e o caráter dialógico do autor:  

 
O problema da polifonia aparece como centro da análise. A partir daí, vai anotando 
que a consciência do outro não se insere na moldura da consciência do autor, mas 
que permite a ele entrar em relações dialógicas.  Sintetizando as grandes 
descobertas de Dostoiévski, considera que ele destrói o antigo plano de 
representação do mundo, substituindo-o pelo caráter dialógico do autor que 
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interroga, provoca, responde, jamais abafando a voz do outro. (BRAITH, 2013, P. 
51). 

 

 No tópico “A personagem e seu enfoque pelo autor na obra de Dostoiévski”, Braith 

comenta: 
A consequência do tratamento dialógico recebido pelo herói é que a palavra do autor 
se constitui como palavra sobre alguém presente, que escuta e responde, que 
participa como agente do discurso, e não como  simples objeto do mundo do autor. 
A palavra do autor é dialogicamente orientada para o herói, é discurso sobre o 
discurso: ele não fala do herói, mas com o herói. [...] Esse desenho, que define as 
relações entre o autor e o herói, reafirma a possibilidade de extensão desse 
posicionamento às ciências humanas, às articulações do pesquisador com o sujeito 
da pesquisa, desde que o relativismo e dogmatismo sejam abolidos, conferindo um 
novo lugar ao pesquisador e a seu outro. (BRAITH, 2013, p. 58). 
 

 
 Em “O Discurso em Dostoiévski”, Braith comenta a relação: “de outrem com o 

herói” que, ao contrário do que pode parecer, inicialmente, o sentido de “sujeito como 

objeto”, mas quando aponta para a ‘o cruzamento e a interseção de duas consciências, de dois 

pontos de vista, de duas avaliações em cada elemento da consciência e do discurso’ 

(BRAITH, 2013. p. 66), apresenta um novo sentido no diálogo, em que os interlocutores 

(outrem e o herói) são ambos os sujeitos, caraterizado pela ‘interferência de vozes no interior 

do átomo’ (BRAITH, 2013. p. 66), como se dois sujeitos dialogassem. 

 No capítulo “Diálogo” do livro: “Bakhtin outros conceitos-chave” (2014), “Nos 

estudos do Círculo de Bakhtin, afirma-se a característica dialógica da linguagem. Diante 

disso, é razoável afirmar que, entre seus conceitos-chave, destaca-se o diálogo” 

(MARCHEZAN, 2014, p.115). 

 
 No tópico “Da conversa do cotidiano à obra escrita”, ele enfatiza o diálogo como um 

acontecimento entre sujeitos, indicando a policenia que está entranhada na cultura humana. 

 
É claro – e produtivo, conforme se quer enfatizar aqui – o convite à aplicação do 
diálogo para a compreensão da linguagem verbal como um todo, de modo a 
considerá-la sempre como um acontecimento entre sujeitos. (MARCHEZAN, 2014, 
p.117). 

 

 Outra vez, o diálogo e a importância da linguagem caracterizando o falante como 

sujeito do apelo: 

 
É desse modo que o escritor se revela para Bakhtin e – no diálogo em tom 
entusiasmado com as obras de Dostoiévski, revela-se o próprio Bakhtin, “homem no 
homem”, a palavra sobre a palavra – depreendem-se a arquitetônica da reflexão 
bakhtiniana, o seu conceito de diálogo, que caracteriza o falante como “sujeito do 
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apelo”, da consciência dialogizada, constituída com a voz do outro e, assim, 
marcadamente social. A identidade do sujeito se processa por meio da linguagem, na 
relação com a alteridade. [...] É o diálogo reificado, finalizado, convertido em 
monólogo. (MARCHEZAN, 2014, p.122 e 123). 

 

 

2.3 FUNDAMENTAÇÃO SEGUNDO TEORIAS DE VYGOTSKY 

 

 A perspectiva Sócio-Interacionista, coloca o “entorno do educando” – o ambiente 

físico e, também, social ou humano – como participante interativo com o aprendiz, 

enriquecendo o processo ensino/aprendizagem, dinamizando e provocando a interação entre o 

conhecimento anterior residual e o novo trazido de forma surpreendente, porém desafiadora 

dos instintos e desejos de alcançar um novo conceito mais consistente e melhor. 

 A mediação do professor e de instrumentos traz para o cenário ou ambiente de 

aprendizagem as interações sociais, e o papel mediador do professor e de instrumentos  – 

especialmente a palavra e os signos, como também, a colaboração de outro aluno mais 

experiente na transformação de conhecimentos dos alunos, caracterizando a Zona de 

Desenvolvimento Proximal:  

 
Além disso, Vygotsky destacou o papel da educação no desenvolvimento humano, 
defendendo, assim como Wallon, a posição que evidencia a função da aprendizagem 
como mola propulsora do desenvolvimento, diferentemente de como postulava Jean 
Piaget. Nesta perspectiva, a aprendizagem possibilita interações sociais 
diversificadas que são responsáveis pela construção e pela transformação de 
conhecimentos que exigem por parte do sujeito uma atitude ativa e reflexiva. Neste 
sentido, os dois autores destacam o papel fundamental do ensino e da relação do 
professor como mediador do conhecimento (BASTOS, 2014, p. 24). 

 

  Discorrendo sobre “A mediação da atividade humana pelo uso de 

instrumentos”, BASTOS (2014) ressalta que: 

 
Vygostsky investigou o uso de instrumentos [...] assim como se interessou em 
estabelecer as diferenças e semelhanças entre eles, demonstrando a importância da 
fala na diferenciação e na evolução das resoluções de diferentes situações e 
problemas (BASTOS, 2014, p. 51).  

 

 Ainda sobre a mediação, Bastos (2014, p. 51 e 52) assinala que “O uso de 

instrumentos é uma evidência disso, uma vez que servem como mediadores, à medida que, 

por meio deles, é possível estabelecer relações para realizar determinados fins”. 

 Como um importante instrumento, Vygotsky, destaca a fala e a atividade prática para 

o desenvolvimento intelectual humano e de sua relação com o meio social, estabelecendo um 
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binômio essencial “fala e ação” (BASTOS, 2014, p. 52 e 53), com igual importância para 

ambos. A fala como mediadora, e com relação e semelhança ao destaque com o qual Bakhtin 

destaca a “palavra” (BASTOS, 2014, p. 52 e 53), que é importante na comunicação de um 

enunciado. 

 Outro componente essencial para o desenvolvimento do ser humano, na concepção 

de Vygotsky, são as transformações que ocorrem entre o ser humano e o meio sócio histórico 

e cultural, onde vive e usa a linguagem como mediadora nessas inter-relações. 

 
As interações sociais têm um papel decisivo para a evolução do ser humano e são 
consideradas fundamentais para o processo de desenvolvimento da fala, que 
encontra sua base nas ligações da história individual e social [...] O ser humano, 
diferentemente dos animais, está inserido no meio sócio histórico e cultural, interage 
com ele, é transformado por ele e o transforma. A utilização de instrumentos e a 
linguagem nessa teoria são concebidas como mediadoras das relações do sujeito 
com o meio, possibilitando uma regulação do próprio comportamento, além de 
auxiliá-lo a encontrar soluções para a superação de diversos desafios do cotidiano. 
(BASTOS, 2014, p. 53 e 54). 

   

 No tópico – Articulação entre linguagem e pensamento – está uma concepção sócio 

histórica, em que o contexto externo interfere na articulação entre a linguagem e o 

pensamento, num papel interacionista.   

 
[...] Vygotsky concebe que a linguagem é primeiramente influenciada pelo contexto 
externo, sócio-histórico, passando num momento posterior a ter uma função 
intrapsicológica. [...] As articulações propostas por Vygotsky a partir da significativa 
conexão entre o pensamento e a linguagem podem evidenciar uma verdadeira 
transformação ao longo do desenvolvimento, marcado pela transição da dimensão 
biológica para a sócio-histórica. (BASTOS, 2014, p. 59).  

  

 No contexto das conexões entre aprendizagem e desenvolvimento a autora destaca “o 

fundamental papel da aprendizagem como mola propulsora do desenvolvimento humano, 

marcada e influenciada pelo meio cultural.” (BASTOS, 2014, p. 60) e, ainda: 

 
Para melhor esclarecer a estreita articulação entre desenvolvimento e aprendizagem 
o autor formula o conceito de zona de desenvolvimento proximal, que nos remete à 
presença fundamental da interação do sujeito com as outras pessoas e com o meio 
sociocultural que lhe fornece novas e diferentes perspectivas de ampliar seu 
conhecimento. Por exemplo, a criança que ainda não consegue resolver sozinha um 
problema é auxiliada pelo adulto ou por um parceiro mais experiente mediante uma 
dica, um comentário que possam ajudá-la de certa maneira a encontrar uma solução 
própria. (BASTOS, 2014, p.61)  
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3 METODOLOGIA  
 

 Esse trabalho foi desenvolvido a partir da definição do tema da pesquisa. Em 

seguida, foi realizada uma revisão da bibliografia e identificação dos principais autores que 

embasaram o Referencial Teórico da mesma. Após isso, foi realizado um fichamento dos 

textos correspondentes.  

 A partir da definição do tema da pesquisa e, considerando as orientações estudadas 

na disciplina de “Metodologia da Pesquisa” durante o curso e, ainda, tomando-se como 

referência o “Projeto de Pesquisa”4 para a produção desta Dissertação, no transcurso da 

disciplina citada, passou-se às etapas seguintes.  

 Na etapa a seguir, foi desenvolvida uma investigação através de um questionário 

fechado e de entrevistas abertas, sob uma abordagem qualitativa, a fim de levantar 

informações inerentes a cada foco do tema em questão, quais sejam: a “avaliação das Escolas 

Públicas fluminenses”, e a “prática dos professores da rede pública estadual”, no Ensino 

Médio”. O objetivo principal desta etapa foi firmar o necessário “enfoque prático” do 

processo pedagógico como o “outro fundamento”5 que – somado ao Fundamento Teórico” – 

embasou essa pesquisa. 

 Inicialmente, foram contatados 56 professores que se dispuseram a colaborar 

efetivamente com a pesquisa. O contato ocorreu por via direta ou por via eletrônica ou por via 

indireta – através de outros professores.  

 A seleção dos 20 professores obedeceu aos seguintes critérios: ter matrícula de 

professor efetivo, no quadro de magistério da SEEDUC-RJ; ter regência efetiva e ininterrupta 

em classe, por mais de 25 anos; ter mais de 48 anos de idade. 

 A razão da seleção foi alcançar o período final do século XX – décadas de 80 e 90 e 

início do século XXI – décadas de 00 e 10. 

  Para a avaliação das EPEM-RJ foram selecionados 20 professores, com muita 

experiência no Ensino Médio, para responderem aos questionários e às entrevistas. Tanto as 

entrevistas, como os questionários, foram aplicados aos mesmos 20 professores selecionados 

que atuam com efetiva e ininterrupta experiência prática em sala de aula, por mais de 25 anos. 

 Todos os professores selecionados autorizaram o uso de seus nomes, matrículas e a 

                                                           
4   O Projeto de Pesquisa foi apresentado à professora da disciplina Metodologia da Pesquisa e foi aprovado com 

os devidos ajustes. 
5  O “outro fundamento” aqui foi considerado como “Fundamento Prático” ou “Fundamento da Prática Escolar” 

e que, associado ao “Fundamento Teórico”, constituem o cenário real de qualquer atividade pedagógica. (nota 
do autor). 
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publicação, no todo ou em parte, do conteúdo das entrevistas e questionários, porém, para 

efeito dessa publicação os nomes foram substituídos pelas letras: AC ; AA ; AM ; AF ; AJ ; 

CL ; EP ; FF ; HM ; JB ; JC ; JP ; MA ; MI ; MS ; NR ; PR ; RS ; SM ; ZS, e as matrículas 

não foram inseridas no texto final dessa Dissertação. 

 O entabulamento das respostas dos questionários foi realizado e, em seguida, passou-

se aos comentários sobre cada pergunta. 

 As considerações relatadas nas respostas das entrevistas foram transcritas 

integralmente para reproduzir e firmar as vivências e os sentimentos mais realísticos de uma 

das três partes envolvidas no processo pedagógico das EPEM fluminenses.6 

 “As entrevistas propiciaram o desenho de um perfil dessa Escola”, enquanto os 

“questionários forneceram informações para a identificação da sua prática pedagógica”.  

 A partir da análise das respostas dadas nas entrevistas, foi elaborado um perfil da 

Escola Pública fluminense o que permitiu cumprir a primeira parte do tema da pesquisa, ou 

seja, a avaliação dessa Escola, nas últimas quatro décadas. Com a análise das respostas do 

questionário ficou identificado o quadro pedagógico e administrativo dessa Escola, cumprindo 

a segunda parte do tema – a realidade prática dos professores nessa Escola – para levantar as 

possibilidades de uma atuação pedagógica mais eficiente e estimuladora para o Ensino de 

Química. 

 Esses procedimentos possibilitaram a análise dos dados coletados, nos questionários 

e nas entrevistas, para uma discussão reflexiva sobre as dificuldades do trabalho pedagógico 

atual e que projetaram as ações desenvolvidas como ações mais consistentes, mais eficientes e 

mais estimuladoras do processo ensino/aprendizagem, envolvendo projetos especiais 

substancialmente “práticos”, indo além das aulas regulares para as turmas de Ensino Médio. 

 Dando seguimento aos trabalhos, coletou-se dados relativos aos 4 projetos 

desenvolvidos com os alunos do LNP – EPEM-RJ, no Município de Niterói, os quais foram 

colocados como alternativas viáveis, para o contexto atual das Escolas da rede estadual 

fluminense. 

 Para cada projeto, foi preparado um esquema detalhado de suas implementações em 

capítulo específico, ao longo do texto, com descrição de todas as suas etapas e realizações 

registradas através de figuras (com fotos, cartazes, banners, fichas e vídeos), além de 

participações em eventos extraescolares, em instituições reconhecidas no cenário acadêmico 

como: “Agenda Acadêmica” do Instituto de Química da Universidade Federal Fluminense 

                                                           
6 As três partes envolvidas no processo pedagógico das EPEM fluminenses, neste caso são: “os docentes”, “os 

discentes” e “a Escola institucional”. (nota do autor). 
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(IQ/UFF) – evento anual; Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) – sob patrocínio 

da Prefeitura Municipal de Niterói – evento anual em Praça Pública; visitas a outras 

instituições científicas, bem como pesquisa de campo, onde os alunos puderam experimentar 

e realizar o cultivo de laranjas em terreno arenoso (à beira-mar), na localidade de Itaipuaçú, 

Município de Maricá, Estado do Rio Janeiro, com aplicação de técnicas de preparação de 

covas especiais para plantio de mudas de laranjeiras e outras frutas, utilizando adubos 

orgânicos (preparados por alunos e professor, conforme o Projeto Urina; visita à Estação de 

Tratamento de Águas da Companhia Estadual de Águas e Esgoto (ETA/CEDAE) – Sistema 

Imunana-Laranjal, no Município de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro (SIL-SG-RJ). 

 Um dos projetos – O Projeto Urina – foi apresentado como produto final do Curso de 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Natureza (MPECN), do IQ/UFF. 

 Outra etapa do estudo consistiu em coleta, organização e formação de um banco de 

reportagens sobre fatos relacionados ao tema da pesquisa e apresentados pela mídia – 

especialmente a mídia escrita – que destacaram a situação da EPEM-RJ e as ações 

institucionais que estão sendo executadas para o seu desenvolvimento.  

 Em continuidade, após a reunião de todas as informações coletadas e o respectivo 

entabulamento do material produzido, foi realizada a análise desse material sob a perspectiva 

de relacioná-lo com os fundamentos teóricos – elencados no referencial teórico – e com as 

possibilidades práticas disponíveis, no universo escolar atual, para formar as ideias gerais que 

compuseram a dissertação final sobre o tema proposto.  

 Finalmente, a partir do material produzido, passou-se à elaboração final da 

dissertação propriamente dita, com o propósito de apresentá-la a para defesa da mesma. 
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4 PERFIL DA ESCOLA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

4.1 VINTE PROFESSORES APRESENTAM A ESCOLA PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO FINAL DO SÉCULO XX E INÍCIO DO 

SÉCULO XXI – AS ENTREVISTAS. 

  

 Para esta dissertação, foram selecionados 20 professores – com comprovada 

experiência – para responderem a uma entrevista aberta, que pudesse permitir o desenho de 

um perfil ou retrato dessa Escola e a prática pedagógica desenvolvida nessa Escola. 

 

4.1.1 Qualificação dos vinte professores. 
 

A experiência comprovada, desses professores, está firmada nas seguintes 

características ou condições, todos com:  

a) mais de 25 anos de efetiva atuação em sala da aula, no Ensino Médio em 51 

EPEM-RJ;  

b) regência de classe ininterrupta; 

c) com matrícula de professor estatutário da Secretaria de Educação do Estado do 

Rio de Janeiro; 

d) idade superior a 48 anos. 

  

 Estas características foram estabelecidas diante do rigor exigido e necessário, para os 

propósitos de traçar um perfil mais próximo da realidade sem, contudo pretender almejar ser 

único e pleno. 

 Encontrar esses experientes mestres não foi muito fácil, uma vez que várias 

condições e circunstâncias dificultam uma carreira tão longa e a permanência dos mesmos em 

atividade continuada, transformando-os em “raridades”. 

 Não foi possível realizar uma estatística para estabelecer um referencial matemático 

para definir o grau de precisão correspondente ao número de 20 professores selecionados, em 

virtude de não se conhecer o número real de professores, com as qualificações acima, sabendo 

que todos apresentam idade superior a 48 anos, considerando o tempo de exercício efetivo de 

magistério declarado, nas entrevistas. 
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4.1.2 Aposentadoria especial do professor  
  

 Está definido pela legislação federal (Art. 40, § 1º, inciso III, “a” da Constituição 

Federal da República Federativa do Brasil – CF, com redação da Emenda Constitucional nº 

41/2003 que as professoras da Rede Pública podem se aposentar aos 25 anos de regência 

efetiva de classe.7 Isto permite que uma parte das professoras, ao atingirem 25 anos de 

magistério, se aposente logo em seguida, e outra parte continue trabalhando, o que reduz 

bastante o número das que continuam suas atividades. “Uma das profissões mais antigas do 

mundo tem aposentadoria com regime especial [...] Os professores precisam contribuir por 30 

anos para a previdência social, e as professoras tem que ter no mínimo 25 anos de 

contribuição”.8  
 Também é fato conhecido, por toda a comunidade fluminense, que o salário reduzido 

dos professores do Ensino Fundamental e Médio, não favorece ou estimula a continuidade da 

atividade docente por tão longo tempo. 

 Outra questão desalentadora que desestimula a regência de turma é a questão 

disciplinar, favorecendo o deslocamento de docentes para outras atividades pedagógicas e/ou 

administrativas. 

 

4.2 RELAÇÃO DOS COLÉGIOS ESTADUAIS ONDE TRABALHARAM OS 

PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA PESQUISA, E OS RESPECTIVOS 

MUNICÍPIOS. 

 

 Nas entrevistas e nos questionários apresentados aos 20 professores, ficou 

identificado o total de 51 Escolas em 9 municípios, abrangendo as regiões: Metropolitana; 

Serrana e Baixadas Litorâneas, onde esses professores atuaram, ao longo de suas carreiras no 

magistério. A relação dos Colégios e dos municípios das escolas referenciadas está colocada 

no Apêndice 1.  

 
 
 
 
                                                           
7 Emenda Constitucional 41/2003 http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/3_090403-150016-605.pdf. 

Acesso em 06 de junho de 2014. 
8 Fragmento relativo à legislação das aposentadorias, disponível em: http://inss.net/aposentadoria-do-professor-

especial.html. Acesso em 06 de junho de 2014. 
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4.2.1 Porcentagem entre o total de municípios do estado do rio de janeiro e o número de 
municípios envolvidos 

 

Total de municípios  =  92     Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)9 

Total de Municípios Pesquisados  =  9 

Porcentagem dos municípios alcançados = 9,8 % 

 

4.2.2 Porcentagem entre o total de colégios estaduais no estado do rio de janeiro e o 
número de colégios envolvidos na pesquisa 

 
Total de Colégios = 1905 – Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

(INEP)10 

Total de Colégios Pesquisados  =  51  

Porcentagem de Colégios Pesquisados  =  2,67 %.  

 

4.3 ENTREVISTAS COM OS 20 PROFESSORES 

  

 Para esta seção, foi utilizado o conteúdo das entrevistas com os 20 professores, para 

registrar todos os detalhes das contribuições apresentadas, as quais serviram para fundamentar 

a parte do tema proposto, relativa ao perfil das Escolas Públicas fluminenses. A transcrição 

completa das entrevistas está inserida no Apêndice 2. 

 

4.3.1 Caracterização e justificativa da entrevista 
 

 Para este item usou-se o modelo de entrevista aberta. 

 

4.4 COMENTÁRIOS SOBRE AS RESPOSTAS DAS ENTREVISTAS 

 

 Esta parte dos comentários está dividida em duas etapas. A primeira etapa é 

identificadora dos professores e suas qualificações, já exploradas anteriormente. A segunda 

                                                           
9 http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/uf.php?lang=&coduf=33&search=rio-de-janeiro. Acesso em: 06 de junho 

de 2014. 
10  
Fonte:http://www.ibge.gov.br/esporte_2003/dados.php?descricao=Distrito%20Federal&tab=b121&uf=33.INEP.  
  Acesso em: 06 de junho de 2014.  
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etapa apresenta as opiniões e considerações sobre a Escola Pública Fluminense. 

 

4.4.1 As cinco primeiras perguntas 
  

 As cinco primeiras perguntas são de identificação e qualificação dos professores 

entrevistados. 

 

4.4.2 Comentando a pergunta número 6: 
 

 Faça, por favor, uma descrição da Escola Pública de Ensino Médio do Estado do 

Rio de Janeiro que você conheceu, considerando as suas características mais relevantes, do 

início de seu magistério. 

 

 Considerando o tempo de exercício do magistério dos professores entrevistados, 

podemos contextualizar ou situar a Escola referida nas décadas de 80 e 90 do século passado. 

 A análise da questão número 6 permite identificar uma ideia central predominante 

que indica uma Escola melhor que a atual, nos aspectos: de qualidade de ensino; valorização 

da função do professor; das propostas pedagógicas e dos objetivos educacionais. 

 Outra ideia que é percebida na maioria das respostas é a sensação de decepção e 

tristeza (ou perda da alegria) com o magistério – uma espécie de melancolia de final de 

carreira. 

 

4.4.3 Comentando a pergunta número 7: 
 

 Faça, por favor, uma descrição da Escola Pública de Ensino Médio do Estado do 

Rio de Janeiro atual que você conhece, considerando as suas características mais relevantes. 

  

 A análise da questão número 7 permite identificar a ideia predominante de que a 

Escola atual não está bem. É claro o quadro de uma Escola desprestigiada, sem um rumo 

definido em relação ao processo educacional e sem interesse social relevante.  

 Não há uma definição quanto às finalidades e objetivos a serem alcançados. A 

desvalorização dos professores; a falta de compromisso político; a desatualização do processo 

pedagógico–administrativo são alguns dos fatores responsáveis pela desqualificação da Escola 

atual. 
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4.4.4 Comentando a pergunta número 8: 
 

 Você considera possível perceber as intenções e objetivos de nossas autoridades 

governamentais com relação às Escolas Públicas do Estado do Rio de Janeiro? Pode 

comentar? 

 A ideia predominante é que há uma intenção forte de valorizar estatísticas para 

apresentar resultados numéricos favoráveis com objetivos políticos, em detrimento de uma 

melhoria efetiva na qualidade de ensino. 

 Outra ideia muito considerada é a de que não há um objetivo claro, bem definido, 

para uma real valorização da Escola Pública de Ensino Médio, nos aspectos: pedagógico e 

institucional como também não é percebido qualquer receio ou incômodo das nossas 

autoridades, com a deteriorada educação pública, uma vez que não as atinge diretamente, 

afinal eles não precisam delas, nem seus herdeiros. 

 

4.4.5 Comentando a pergunta número 9: 
 
 Examine e comente a afirmação do autor, a seguir: “Durante os 39 anos completos, 

de regência de classe – efetiva e ininterrupta – uma das minhas percepções mais cruéis, ao 

longo dessas quatro décadas, é que há um esforço “monstruoso” para sucatear a nossa 

Escola Pública, com o fim explícito de favorecer a Escola Privada. Não verifico a intenção de 

acabarem totalmente com a Escola Pública. Esta tem que sobreviver, porém, tem que ser 

muito ruim e agonizante, para justificar a Escola Privada, aliás, a Escola Privada só existe 

enquanto a Escola Pública for muito ruim. Se a Escola Pública for muito boa, não tem 

sentido haver a Escola Privada”. 

 

 Aqui está uma questão emblemática, então os comentários estão carregados com a 

mesma agonia e legítima indignação da questão proposta.  

 Esta agonia reflete o desejo ardente de gritar contra o “fatalismo cínico”, declarado 

repetidas vezes por Freire em “Pedagogia da Autonomia – Saberes Necessários à Prática 

Educativa” (FREIRE, 2013. p. 71). 

 Dos 20 professores entrevistados, 16 professores concordaram com a afirmação da 

pergunta, sem restrições. Dois deles apresentaram restrições importantes. Um professor não 

respondeu e apenas 1 não concordou tacitamente com o autor. O grito indignado encontrou 

consistente eco. 
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4.4.6 Comentando a pergunta número 10: 
 
 Ao longo de toda sua inquestionável experiência, que aspectos consideram 

relevantes, e que marcaram sua vida profissional? 

  

 A ideia predominante nas respostas é que, para a maioria dos professores, a 

realização profissional foi alcançada com a verificação dos resultados obtidos com “os poucos 

alunos que conseguiram avançar em suas vidas como cidadãos plenos”, apesar das enormes 

dificuldades. Destaque para as declarações de que exerceram suas funções com amor e 

dedicação, mesmo diante das grandes dificuldades encontradas no exercício do magistério 

público. 

É o contraste marcante. O pouco se transforma em muito. O sonho de uma grande 

nação parece inatingível, mas o povo mais humilde resiste (até quando?). 

 

4.4.7 Comentando a pergunta número 11:  
 
 Por favor, faça suas considerações finais. 

 

 Como uma questão aberta, as respostas foram muito pessoais e firmaram 

pensamentos diversos e valiosos. Assim, é preferível não ir além com os comentários, 

deixando cada resposta falar por si. 

  



34 
 

 

5 PRÁTICA DOS DOCENTES ENTREVISTADOS    
 

5.1 PRÁTICA DOS 20 EXPERIENTES PROFESSORES NA ESCOLA PÚBLICA DE 
ENSINO MÉDIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO FINAL DO SÉCULO XX 
E INÍCIO DO SÉCULO XXI. 

 

 No caput do questionário entrou a mesma caracterização e qualificação dos 

professores apresentada nas entrevistas, por se tratar dos mesmos 20 professores, que se 

dispuseram a responder as questões – neste capítulo especificamente – relativas às suas 

práticas escolares.  

 

5.2 JUSTIFICATIVA DO QUESTIONÁRIO 

 

 Com o objetivo de verificar a PRÁTICA predominante e desenvolvida na EPEM-RJ, 

foi apresentado aos professores o questionário a seguir, com 10 questões relativas ao exercício 

efetivo de regência de classe, durante o período em foco e contrapor com a propaganda oficial 

publicada. 

 A prática verificada, através das respostas aos questionários, assim como as respostas 

das entrevistas, contribuiu para estabelecer o perfil da EPEM-RJ. 

 

5.3 CONSIDERAÇÕES INICIAIS PARA EMBASAR OS COMENTÁRIOS SOBRE AS 
RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO 

  

 Nos últimos 6 anos foi implantado um sistema integrado e informatizado de controle 

das atividades pedagógicas – via internet – interligando as Escolas Estaduais com a Secretaria 

de Educação, através dos Programas chamados: Conexão Educação; Conexão Aluno e 

Conexão Professor, nos quais os professores “preenchem informações padronizadas”, sobre o 

desempenho dos alunos e sobre o processo pedagógico.  

 Esse sistema é fechado e limitado, impedindo um detalhamento mais rico do 

processo Ensino/Aprendizagem, resultando em um quadro quase que exclusivamente 

numérico e que fornece uma realidade muito superficial da EPEM-RJ. 

 Os programas de lançamento de dados - notas, frequência, total de aulas dadas, total 

de aulas previstas, recuperação, etc. – trancam, se não forem atendidas determinadas 

condições e, via de regra, resultam em intimidações do tipo: o não cumprimento das 
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exigências implica a desqualificação da Escola e, consequentemente, a perda de “prêmios” em 

dinheiro, o que é chamado “Sistema de Meritocracia”.  

 

5.4 RESULTADO DO QUESTIONÁRIO – COMENTÁRIOS SOBRE AS RESPOSTAS. 

  

Comentando o resultado da pergunta número 1 
 Você consegue, realmente, cumprir todas as aulas previstas, isto é, o total de aulas  

dadas é igual ao de aulas previstas para o ano letivo? 

 

(   )   sempre consigo    =  1         

(   )   quase sempre consigo   = 11            

(   )   poucas vezes consigo  =  8 
 
 O calendário escolar estabelece a quantidade de aulas possíveis para cada bimestre, 

para cada disciplina e a previsão das aulas por disciplina fica definida. Ocorre que o processo 

pedagógico na Escola Pública, sofre interferências intra e extraescolar, como por exemplo: 

greves; o programa de avaliações chamado Sistema de Avaliação da Educação do Estado do 

Rio de Janeiro – SAERJ – que ocupa oito dias letivos por ano;11 licenças de professores; 

suspensão das aulas por falta d’água; falta de merenda e recessos. 

Quase todos os questionários respondidos por esses professores deixam claro que não 

se consegue sempre empatar o número de aulas previstas com o número de aulas efetivamente 

dadas. Sendo que é grande o número dos que poucas vezes conseguem. Essa dura realidade 

expõe e marca negativamente o Processo Ensino/Aprendizagem. 

 
Comentando o resultado da pergunta número 2 
 O total de aulas previstas é suficiente para cumprir, satisfatoriamente, os conteúdos 

programáticos estabelecidos para cada ano letivo? 

 

(   )   sim, totalmente  =  0 

(   )   sim, parcialmente  =  8   

(   )   não  =  12  

 

 Esta questão está intrinsicamente relacionada com uma situação cada vez mais 

                                                           
11 SAERJ – Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Rio de Janeiro. 
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evidente que é a falta de professores para determinadas disciplinas, como: Química; Física; 

Biologia e Matemática. Os cursos de Graduação para Licenciaturas e os Cursos de Formação 

de Professores para essas disciplinas não têm conseguido graduandos em número suficiente 

que atenda as demandas para a quantidade de turmas propostas nas unidades escolares da rede 

pública de Ensino Médio.  

 A realidade dura é: matricula-se o máximo de alunos para atender as estatísticas 

oficiais e a “pretensa inclusão”, porém, porque são tão poucos professores, dilui-se a carga 

horária semanal para essas disciplinas para atender o número de turmas programadas. 

 Nas décadas de oitenta e noventa, eram 4 horas/aula para cada disciplina, por 

semana, ou seja: 4 para Biologia; 4 para Física e 4 para Química. Dessa forma, um mesmo 

professor atendia a 3 turmas em cada matrícula perfazendo 12 horas/aula semanais, o que 

corresponde a 120 alunos, por matrícula-ano. 

 Atualmente, foram adotadas duas estratégias pelos “técnicos educacionais” com o 

objetivo de contornar essas dificuldades: a primeira foi a redução da carga horária para essas 

disciplinas, de tal forma que atualmente são apenas 2 horas-aula semanais para Química, 2 

para Física e 2 para Biologia. Assim, com o mesmo número de professores, atende-se ao 

dobro de turmas; a segunda foi o estabelecimento do chamado CURRÍCULO MÍMIMO, que 

reduziu substancialmente os conteúdos das disciplinas, para “caber” no curto espaço de tempo 

que sobra para as atividades com os alunos, durante as aulas regulares. 

 Todavia, os números acima fornecidos pelos professores para essa questão indicam, 

claramente, outra realidade extremamente negativa. 

 

Comentando o resultado da pergunta número 3 
 Considerando turmas de 40 alunos e todas as escolas públicas e privadas que você 

leciona ou lecionou com quantos alunos (a maior quantidade por ano) você trabalhou? 

(   )   mais de 200  =  4       

(   )   mais de 320  =  3    

(   )   mais de 400  =  3 

(   )   mais de 480  =  2 

(   )   mais de 560  =  8      

 

 A realidade aqui observada é a seguinte: cada professor precisa lecionar em várias 

escolas para poder alcançar uma renda suficiente para atender as exigências de uma sobrevida 

menos humilhante e mais compatível com sua formação acadêmica, especialmente para 
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aqueles cabeças-de-família.  

 Na disciplina de Língua Portuguesa, entretanto, ocorre uma exceção, pois, 

atualmente, ela exibe uma carga horária de 6 horas semanais no Ensino Médio da rede pública 

do Estado do Rio de Janeiro e, por isso, são apenas 2 turmas para cada professor, o que 

corresponde a 80 alunos por matrícula, ao ano; enquanto aqueles que têm carga horária 

semanal de 2 horas-aula precisam trabalhar com 6 turmas para cada matrícula, 

correspondendo a 240 alunos por matrícula durante o ano.  

 Ao se considerar a existência de turmas com 40 alunos e professores com 2 

matrículas na Escola Pública, os docentes terão, no mínimo, 480 alunos por ano, sem contar 

aqueles que, além da Escola Pública, lecionam em Escolas Particulares. 

 Os números indicados acima refletem a realidade predominante de cada professor, na 

qual mais da metade trabalha anualmente com mais de 400 alunos, o que sinaliza outra 

realidade negativa. 

 

Comentando o resultado da pergunta número 4 
 

 É possível conhecer o perfil do aluno, relativo às suas potencialidades e identificar a 

melhor estratégia para ele se desenvolver, conforme sugerem os principais educadores 

nacionais e internacionais? 

 

(   )   sim, de todos  =  0  

(   )   sim, de quase todos  =  2     

(   )   sim, de poucos   =  13            

(   )   não  =  5 

 

 Os números verificados acima estão totalmente coerentes com os comentários da 

pergunta anterior. Quase totalidade das respostas indica que a realidade da PRÁTICA escolar 

está muito distante da TEORIA aprendida nos Cursos de Formação de Professores. 

 O diálogo professor (como sujeito)/aluno (também como sujeito) (Bakhtin); a 
problematização e a dodiscência (Paulo Freire), a provocação mediadora e sócio 
interacionista (Vygotsky) propostos pelos respectivos teóricos, não conseguem ser 

contemplados para a maioria dos alunos. Dessa maneira ficam idealizadas para um perfil de 

aluno mais bem preparado em outras e melhores condições pedagógicas e sociais – o que não 

é a realidade para os alunos das EPEM-RJ. Para esses, A PRÁTICA se transforma em 
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adversária da TEORIA e vice-versa. Elas não se aproximam, nem se enamoram, nem se 
casam. Por conseguinte, observa-se mais outra realidade negativa. 

 
Comentando o resultado da pergunta número 5 
  

 As condições de trabalho na Escola Pública do Estado do Rio de Janeiro, 

atualmente, são boas? 

 

(  )  sim, totalmente  =  0 

(  )  sim, parcialmente  =  2 

(  )  não, são regulares  =  5 

(  )  não, são ruins  =  13 

 

 O noticiário nacional e a mídia em geral quase que diariamente vem denunciando o 

estado deplorável da Educação no Brasil, que se transforma em motivo de alarde - devido às 

suas graves deficiências - por parte dos políticos quando se tornam candidatos “em época de 

eleição”.  

 Os resultados acima confirmam o que a sociedade como um todo já sabe há muito 

tempo por ser um fato “cristalizado socialmente”. Paulo Freire, profundo conhecedor e 

vivenciador da educação brasileira denuncia, há um tempo considerável, o “fatalismo cínico” 

Freire (2013, p.71) predominante na sociedade, especialmente dos políticos e das autoridades 

conservadoras neoliberais.  

 
Daí que uma das nossas brigas como seres humanos deva ser dada no sentido de 
diminuir as razões objetivas para a desesperança que nos imobiliza. Por tudo isso me 
parece uma enorme contradição que uma pessoa progressista, que não teme a 
novidade, que se sente mal com as injustiças, que se ofende com as discriminações, 
que se bate pela decência, que luta contra a impunidade, que recusa o fatalismo 
cínico e imobilizante, não seja criticamente esperançosa. (FREIRE. 2013. p.71). 

 
 
 E os dados verificados pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

– 2011 colocam a Educação no Estado do Rio de Janeiro,12 nos últimos lugares entre os 

demais estados brasileiros. Esses dados, apresentados no Anexo 2 e relativos à terceira série 

do Ensino Médio do Estado do Rio de Janeiro, são reveladores de parte da realidade atual da 

                                                           
12 Conforme resultados disponíveis no portal INEP http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/portal-ideb - Acesso 

em 01 jun. 2014. 
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Escola Pública fluminense, o que provocou reações eloquentes de algumas autoridades 

representativas no cenário nacional, como o Senador Cristovam Buarque, em discurso 

pronunciado no Senado Federal, Brasília, em 16 de agosto de 2012. Buarque (2012) faz 

críticas decisivas aos resultados do IDEB,13 publicado em 14 de agosto de 2012, conforme 

Diário do Senado Federal. (Ver Anexo 3).  

 Segundo maioria dos professores consultados, as condições são ruins. Isso, mais uma 

vez aponta mais outra realidade negativa. 

 
Comentando o resultado da pergunta número 6 
  

 Você dispõe de tempo remunerado para a preparação das atividades escolares para 

um número tão grande de alunos, como preparação de, pelo menos, 2 provas bimestrais e 

outras atividades de avaliação, correção e discussão dessas atividades? 

 

(   )   sim, totalmente  =  0     

(   )   sim, parcialmente   =  3      

(   )   muito pouco  = 5       

(   )   não  12 

 

 Esta pergunta põe em destaque uma série de resoluções e portarias formuladas pela 

SEEDUC-RJ, definindo exigências desproporcionais para as condições disponíveis, como se 

fossem alcançáveis, dentro da atual realidade escolar.  

 Além de todas as atribuições relativas ao desenvolvimento regular do Processo 

Ensino/Aprendizagem, como as incluídas nessa questão, os professores recebem uma série de 

outras atribuições que foram sendo incorporadas ao ofício de regência de classe como, por 

exemplo, cuidar dos alunos aprovados com Dependência (s) em disciplina (s), instituída 

oficialmente. Neste caso é necessário formular um plano de estudos especial e individual para 

cada caso, além de uma ou mais lista de tarefas; uma ou mais provas e no caso de reprovação, 

um “relatório individual detalhado, para cada caso”. 

 O resultado apresentado acima revela outra parte da realidade predominante nas 

Escolas Públicas do Estado do Rio de Janeiro, e que é indicadora da saturação ou esgotamento 
                                                           
13 BUARQUE, Cristovam Ricardo Cavalcante. Apagão Intelectual na Educação. Diário do Senado Federal, 

Brasília: Disponível em: <http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2012/08/16/cristovam-buarque-
lamenta-numeros-da-educacao-e-aponta-2018apagao-intelectual2019>. Acesso em: 02 jun. 2014. 



40 
 

 

do professor fluminense. 

 Destaca-se aqui que a maior parte dos esforços e das estratégias promovidas não é 

aplicada aos chamados “bons alunos” ou aos alunos que “não tem grandes problemas”. 

 O excesso de atribuições não vem acompanhado de qualquer reconhecimento 

profissional ou financeiro, apesar da chamada Meritocracia. 

 Para confirmar o excesso de tarefas e responsabilidades “impostas” aos professores 

do Ensino Médio para o exercício de suas atividades pedagógicas em cada ano letivo, estão 

disponíveis as Portarias:14 SEEDUC/SUGEN nº 316 DE 23 de 23 de novembro de 2012, e 

SEEDUC/SUGEN nº 336 de 6 de março de 2013. 

 Todo esse procedimento e instruções governamentais não indicam claramente o 

propósito de uma estratégia maior que é a “INCLUSÃO A QUALQUER CUSTO”, mas deixa 

uma forte suspeita. 

 
Comentando o resultado da pergunta número 7 
 Ao longo de sua carreira as condições de trabalho na Escola Pública do Estado do 

Rio de Janeiro melhoraram, se mantiveram ou pioraram? 

 

(   )   melhoraram  =  0   

(   )   se mantiveram  =  3   

(   )   pioraram  =  17 

 

 Essa é outra questão emblemática, porque não foi formulada a intelectuais, nem a 

teóricos acadêmicos, nem a repórteres especializados em Educação, nem a outras autoridades, 

nem a políticos, nem a professores recém-formados. Esses opinam e falam do que não 

vivenciaram, pessoalmente e diretamente, nas Escolas Públicas Fluminenses.  Apenas são 

“repetidores do que ouviram falar”. Estão todos impregnados do que Paulo Freire, 

insistentemente e há muito tempo, declara como “fatalismo cínico” (FREIRE, 2013, p. 71).  

 Desses, as respostas já são conhecidas. Alguns até acham que as condições de 

trabalho melhoraram, enquanto outros acham que não estão tão ruins assim, porém, o que 

mais humilha e constrange são afirmações como: “não adianta lutar, isso não vai mudar 

mesmo” ou “você não vai conseguir mudar o mundo”. 

                                                           
14 Portarias: SEEDUC/SUGEN nº 316 DE 23 de 23 de novembro de 2012, publicada no D.O. De 26 de 

novembro de 2012 – Poder executivo, pág. 21 e 22 e SEEDUC/SUGEN nº 336 de o6 de março de 2013, 
publicada no D.O. De 08 de março de 2013 – Poder executivo, páginas 12 e 13.  
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 O peso das respostas desse grupo de experientes professores sobrepuja, em muito, 

qualquer outra resposta, de qualquer outra fonte. Enfim, aqui não fica a menor dúvida, basta 

ver o escore: PIORARAM. 

  

Comentando o resultado da pergunta número 8 
 Quando qualquer professor, em suas escolas, entra de licença médica, ou outra 

licença, as turmas desse professor, recebem outro professor para substituí-lo? 

 

(   )   sempre  =  0                     

(   )   quase sempre  =  1     

(   )   poucas vezes  =  11             

(   )   nunca  =  8 

 

 Por um lado, essa questão para as autoridades e para os estatísticos oficiais não 

cresce, não floresce, não aparece, nem causa espanto. Também não se ouve qualquer 

burburinho; afinal, isso não ocorre com os seus filhos ou herdeiros. 

 Por outro, “O que significa uma turma ficar sem aulas de uma disciplina, por um, 

dois, três ou até vários meses, sem professor?” é uma pergunta sempre feita pelos alunos.   

  E os professores, os orientadores pedagógicos, os pais, e até mesmo os diretores das 

escolas ouvem. Todavia, reagem com um “E daí?”, constatando que pouco ou nada podem 

fazer para modificar essa situação.   

 Desse modo, o peso do escore de 19 por 1, reflete outro aspecto da situação ruim da 

Escola Pública Fluminense. 

 
Comentando o resultado da pergunta número 9 
 Quando, por algum motivo – greves, paralisações, recessos, homenagens, falta 

d´água, falta de merenda – as aulas são suspensas, ocorre reposição efetiva das aulas 

perdidas? 

 

(   )   totalmente   = 0            

(   )   quase totalmente  =  0 

(   )   bem menos  =  4                   

(   )   poucas  =  16 
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 Nesse item, cabe repetir os comentários da questão anterior, acrescentando um 

pequeno e sutil detalhe - a reposição de aulas pelos motivos indicados não ocorre por 

unanimidade em um escore de 20 x 0. 

 

Comentando o resultado da pergunta número 10 
  

 Você conhece algum caso em que alunos receberam o certificado de conclusão do 

Ensino Médio, nas Escolas Públicas do Estado do Rio de Janeiro, que não tiveram muitas 

aulas previstas para alguma disciplina do currículo? 

 

(   )   sim, vários  = 13 

(   )   sim, poucos  =  2 

(   )   sim, raros   =  2          

(   )   não  =  3 

 

 Essa é outra questão relevante que apresentou resposta muito significativa. Dezessete 

professores entre os 20 responderam afirmativamente. Mesmo considerando que são milhares 

de alunos concluintes do Ensino Médio, em Escolas Públicas fluminenses a cada ano, se 

apenas 1 deles estivesse dentro dessa situação, já seria estranho. Logo, não surpreende a baixa 

classificação da Educação no Estado do Rio de Janeiro, medida pelo IDEB. (Anexo 2). 

 Quanto à realidade das Escolas Públicas de Ensino Médio no Brasil e no Estado do 

Rio de Janeiro, é possível destacar opiniões e pareceres de algumas dessas autoridades com 

real experiência em Educação, como por exemplo, o Professor Cristovam Buarque – ex-

ministro de Educação do Brasil, já citado nos comentários da questão cinco:  

 
O senador Cristovam Buarque (PDT-DF) lamentou nesta quinta-feira que a 
presidente Dilma Rousseff não tenha convocado “todas as forças nacionais” para 
debater a crise na “infraestrutura intelectual” e a educação brasileira, que ele 
classificou de “depredada, podre, reprovada e falida para as exigências dos tempos 
atuais”.15 O Brasil vive um apagão intelectual – disse Cristovam, em 
pronunciamento no plenário. Ele se referiu ao Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB), divulgado pelo governo na última terça-feira. O índice 
atribuiu as notas 3,8 e 3,9 às escolas públicas, em relação ao ensino médio e 
fundamental, e média 6,0 às escolas particulares. Abaixo de quatro, isso se chama 
reprovação. Abaixo de cinco já é reprovação, [...] Cristovam observou que a 
“tragédia’ na educação repete-se há muitos anos, tanto quando se divulga o IDEB, 
quanto o 88º lugar que o Brasil ocupa no ranking da educação da Organização das 

                                                           
15 PDT-DF – Partido Democrático Trabalhista do Distrito Federal 
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Nações Unidas (ONU), além do resultado do exame PISA,16 que avalia a educação 
em 56 países “e o Brasil é o penúltimo e não se convoca o Conselho da República”, 
lamentou [...] disse ainda que “o pior” foi ele ter visto, “chocado”, o resultado do 
IDEB ter sido apresentado pelo Ministério da Educação como uma “grande vitória”. 
(BUARQUE. 2012. p. 42349 e 42350). (Anexo 3). 

    

              

 Ainda em referência ao “Apagão Intelectual”, há uma reportagem sobre o discurso 

do Senador Cristovam Buarque, com o endereço eletrônico disponível.17 (Anexo 3).  

 O Segundo Encontrão GIDE– 30 e 31 de janeiro de 2013 – promovido pela 

SEEDUC-RJ,18 envolveu todas as autoridades educacionais do Estado, inclusive todos os 

Diretores Regionais Pedagógicos, os Coordenadores de Gestão, os Diretores Gerais das 

Escolas e Diretores Adjuntos. No Encontro, foi apresentado um modelo de Planejamento 

Estratégico muito detalhado, para o período que estava iniciando. (Anexo 4).   

 Os trabalhos foram desenvolvidos, utilizando-se equipamento data show com 

apresentação em Power Point,19 com detalhamento das ações e orientações instrucionais, bem 

elaborado e muito rico em informações, bem como uma avaliação entusiasmada dos 

resultados, avanços e as conquistas alcançadas no biênio 2011 e 2012. (Anexo 5).  

 Todo o material desta mídia foi apresentado, também, aos professores, em todas as 

Escolas fluminenses, na primeira semana de trabalhos escolares, em fevereiro de 2013.  

 Em uma dessas Escolas, após a apresentação entusiasmada, feita pela representante 

da SEEDUC-RJ, a surpresa e indignação, entre os professores ouvintes foram gerais, diante 

do contraste entre a triste realidade vivenciada pelos docentes e toda a comunidade escolar e a 

exposição realizada. 

 A mesma indignação – exatamente a mesma – denunciada pelo Professor Cristovam 

Buarque, em seu discurso no Senado Federal, acima referido, foi verificada entre os 

professores que participaram do evento. O contraste entre aquelas avaliações apresentado pela 

representante da SEEDUC-RJ, no Encontro e as avaliações efetivamente conhecidas por toda 

a sociedade, que atesta uma baixa qualidade na educação pública, há muito tempo, mostra um 

enorme "engano ou cinismo”. 

Transcrevemos aqui fragmentos, em slides, do que foi apresentado:  
 
 
                                                           
16 PISA – Programme for International Student Assessment (Programa Internacional de Avaliação de Alunos). 
17 http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2012/08/16/cristovam-buarque-lamenta-numeros-da-educacao-

e-aponta-2018apagao-intelectual2019. 
18 GIDE – Gestão Integrada da Escola – Setor Administrativo da Secretaria de Estado de Educação do Rio de 

Janeiro. Anexo 5. 
19 Este material está -RJ – no link Conexão Educação – II Encontrão GIDE. 
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Conquistas 2011-2012 – 01 das 20 escolas mais inovadoras do mundo! "Escolas 
Inovadoras da Microsoft" – ENEM: maior média nacional entre as redes estaduais 
– 01 escola entre as 06 finalistas do Prêmio Gestão Nacional – 02 escolas entre as 
05 melhores do Brasil no Ensino Fundamental Anos Finais! – A defasagem idade-
série no Ensino Médio caiu de 61% para 48% (2007–2011) – IDEB, subimos 15 
posições no ranking no Ensino Médio – Maior crescimento de proficiência do 
Brasil. (II ENCONTRÃO GIDE. 2013. (Anexo 5).   
 
  

 Os professores presentes destacaram a incoerência em outro slide: Encontrão GIDE. 

"O resultado de tantas ações [sic] e muito trabalho foi o crescimento do Estado do Rio de 

Janeiro no ranking do IDEB em 2011. Saímos do penúltimo lugar em 2009 e chegamos ao 

décimo quinto em 2011". (Anexo 6).  

 Mais outro slide do segundo encontrão GIDE (2013) surpreendeu os professores 

assistentes, quando apontou o quadro do acompanhamento do IDEB no Estado do Rio de 

Janeiro, e destaca como avanço para o Ensino Médio em apenas um décimo de crescimento 
em um único item comparado, enquanto todos os outros índices foram sempre menores.  

 

 
Estado do Rio de Janeiro. No Ensino Fundamental, os índices observados foram 
menores do que os índices projetados, em todos os anos demonstrados - 2005, 2007, 
2009 e 2011. No Ensino Médio, os índices observados foram: 2005; 2007; 2009 e 
2011 foram respectivamente: 2.8; 2.8; 2.8 e 3.2, enquanto que as metas projetadas 
apresentadas no quadro foram: 2007; 2009; 2011; 2013; 2015; 2017; 2019 e 2021 
foram respectivamente: 2.8; 2.9; 3.1; 3.3; 3.7; 4.1; 4.4 e 4.6. (II ENCONTRÃO 
GIDE. 2013. slide 9). (Anexo 7).  

  

 O slide número 20 revela apenas uma parte da situação crítica da Educação do 

Estado do Rio de Janeiro, com apenas quatro itens que seguem: ENCONTRÃO GIDE (2013). 

"[…] elevada distorção idade-série; metade dos alunos do regular com defasagem idade/série; 

Ensino Médio - 175.612 alunos; Ensino Fundamental - anos finais: 129.620 alunos". (Ver 

Anexo 8). 

 Após todas as apresentações e constatações anteriores, sobretudo pela real vivência 

desses 20 professores constatada nos resultados do questionário, não restam dúvidas de que a 

Educação Pública no Estado do Rio de Janeiro encontra-se em mau estado geral. Além disso, 

há algum tempo a situação vem piorando, embora os professores venham insistindo em 

denunciar o sucateamento da Educação fluminense através de tantas greves, paralisações, 

passeatas e outras denúncias públicas.  Pouco está sendo realizado, de fato, para reverter essa 

situação, mesmo havendo quase o total descrédito quanto ao magistério e à Escola Pública. 
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A Constituição Federal da República Federativa do Brasil (CF), na “Seção que pactua 

a educação como direito de todos”, estabelece que a educação é direito de todos, em igualdade 

de condições e que o poder público deve proporcionar essas condições.20  

Esta pesquisa reforça o pensamento de Freire (2013), em “Pedagogia da Autonomia”, 

quando destaca a ideia de que: “tudo é muito cínico”. A fatalidade é o que sobra para aqueles 

que deveriam ser dignamente incluídos: os pobres.  

 

 

 
  

                                                           
20 Conforme a Constituição Federal  – Capítulo III- DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO – 

Seção I – DA EDUCAÇÃO”, artigos 205; 206; 211 (parágrafos: 1º; 3º; e 4º); 212 (parágrafo: 3º); 213 (itens: I 
e II) e 214. Anexo 1. 
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6  CONTRIBUIÇÕES PARA MELHORIA DO ENSINO DE QUÍMICA NAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DE ENSINO MÉDIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

  
 Neste capítulo é apresentado um conjunto de projetos desenvolvidos no LNP, no 

município de Niterói – EPEM-RJ, como propostas metodológicas para a melhoria da relação 

ensino/aprendizagem, tendo efetiva participação dos alunos.  

 Os projetos foram: 

- Projeto de Alfabetização Científica para Alunos do Ensino Médio (PACAEM); 

- Projeto Semana de Química do LNP (PROSEQUI); 

 - Projeto Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 

(LICEU/UFF/FAPERJ); 

- Projeto Urina. 

 

6.1 PROJETO DE ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

– PACAEM 

 

 Desenvolvido com alunos da segunda e terceira séries do Ensino Médio, há 6 anos 

consecutivos, com a seguinte proposta: 

 
6.1.1 Histórico do PACAEM 
 
 O início do Projeto ocorreu em fevereiro do ano de 2009, após entendimentos entre a 

Direção da Escola e a equipe de Química do LNP, que resultou na reativação e reorganização 

do Laboratório de Química. 

 Naquela oportunidade, já aconteciam alguns poucos projetos de alfabetização 

científica com a participação de alunos do ensino médio, em alguns pontos do país. No 

entanto, todos (os poucos) foram promovidos, organizados e coordenados por instituições 

universitárias.  

 Considerando a realidade da distância entre a Academia e o Ensino Médio, a direção 

do LNP e o professor organizador decidiram promover o projeto com sua organização e 

realização inteiramente pelo Ensino Médio, em cooperação com a Diretoria Regional 

Pedagógica – Baixadas Litorâneas (DRPBL), da SEEDUC-RJ. 

  

 



47 
 

 

 

Na figura 1 – Observa-se o banner referente ao referido projeto.  

 
                          Figura 1 – Banner referente ao Projeto PACAEM 
 

 
Para os alunos participarem do projeto, foram utilizados jalecos personalizados com o nome 

do projeto, conforme é observado na figura 2.

 
                        Figura 2 – Jaleco usado pelos alunos do PACAEM 
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 A justificativa para esse projeto está fundamentada na potencialização de alternativas 

para uma educação mais comprometida, conforme Chassot (2000. p. 91). 

 
 

A alfabetização científica pode ser considerada como uma das dimensões para 
potencializar alternativas que privilegiam uma educação mais comprometida. É 
recomendável enfatizar que essa deve ser uma preocupação muito significativa no 
ensino fundamental, mesmo que se advogue a necessidade de atenções quase 
idênticas também para o ensino médio. (CHASSOT. 2000. p. 91) 

 
 
 Outro fundamento que justifica o PACAEM e relativo à Alfabetização Científica está 
apresentado no artigo “Crise no Ensino de Ciências” e relaciona uma ação de grupo, 
direcionada para uma consistente formação de uma “cultura cidadã” coletiva. No texto, 
Fourez (2013) afirma: 
 
  

Então, o sujeito da alfabetização científica não é mais o indivíduo isolado, mas o 
grupo. [...] Assim um grupo alfabetizado cientificamente e tecnicamente em relação 
a uma família de situações pode se tornar consciente de que aquilo que a 
competência (chamada às vezes de knowhow) adquire, em relação a este conjunto de 
situações pode ser transferido para um outro. [...] Há, portanto, em relação à 
alfabetização científica e técnica, uma polarização entre duas atitudes educativas: a 
que promove a formação do indivíduo e reforça o seu poder, e a que visa a fortificar 
a cultura cidadã das coletividades. Uma não anda sem a outra. (FOUREZ, 2013, 
p.114 e 115). 
 

  

 Os trabalhos foram e estão sendo desenvolvidos desde o início, com muitas 

realizações e entusiasmo de todos os participantes, até a presente data (2014), contando seis 

anos de atividades ininterruptas. 

 

6.1.2 Fundamentação do PACAEM 
 
 A Ciência é para o ser humano um dos atributos mais importantes no que diz respeito 

ao seu desenvolvimento e, ao longo de sua história, tem acompanhado passo a passo as 

relações desse com a natureza, chegando até o presente momento a um nível extraordinário de 

avanços tecnológicos que produzem, juntamente com esses benefícios, tantos equívocos e 

prejuízos não só à natureza como também ao próprio ser humano.  

 Preocupado com um Ensino de ciências mais comprometido com sua filosofia 

naturalista, o LNP, através da Química, pretende desenvolver esse projeto junto aos 

adolescentes e jovens das diversas escolas de nossa comunidade, considerando que há uma 
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lacuna a ser preenchida na formação básica desses indivíduos quer no aspecto filosófico quer 

no aspecto científico. 

  O homem herdou a natureza maravilhosa e exuberante, para nela viver e dela retirar 

tudo o de que necessita. Além disso, herdou uma esplêndida capacidade para com ela se 

relacionar de forma positiva e equilibrada. Por isso, não é aceitável que avanços científicos, 

ainda hoje, estejam promovendo uma química (com “q” minúsculo) que mata, polui, 

intoxica e agride o ambiente. Enfim, uma Química da morte e não a Química da vida (a 
Bioquímica). Partindo desse princípio, é importante que haja um compromisso científico com 

uma visão naturalista saudável. Dessa forma, é necessário “ouvir” e “aplicar” o que Chassot 

(2000, p. 94) diz, a seguir:  

 
[...] seria desejável que os alfabetizados cientificamente não apenas tivessem 
facilitada a leitura do mundo em que vivem, mas entendessem as necessidades de 
transformá-lo – e, preferencialmente, transformá-lo em algo melhor. (CHASSOT, 
2000, p. 94).  

 

6.1.3 Objetivos gerais do PACAEM 
  

 Promover trabalhos experimentais em laboratório, com estudantes de várias escolas 

de nossa comunidade, desenvolvendo técnicas de manipulação de instrumentos (como 

balanças de precisão, vidraria específica), de microscopia, de esterilização, de limpeza de 

materiais, de utilização de bico de Bunsen, entre outras. 

 Desenvolver, nos estudantes, o espírito científico, através de aulas práticas em 

laboratório, visita a universidades, participação em atividades como a Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia, além de outras atividades científicas extraclasse, procurando despertar 

o aspecto criativo e participativo do adolescente, visando à tomada de iniciativa, tão 

importante na vida profissional futura. 

 Atuar, de forma objetiva, na busca da vocação profissional, que poderá ser ou não 

encontrada na área das Ciências Naturais. 

 Promover treinamento de professores de Ciências. 

 Produzir vídeos com aulas experimentais, envolvendo os nossos alunos. 

 Produzir livros textos com aulas experimentais, que envolvam nossos aprendizes. 

 Envolver nossos discentes em pesquisas de temas relacionados com a fundamentação 

do projeto, aplicando a metodologia científica. 
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6.1.4 Clientela do PACAEM 
 

  Estudantes, regularmente matriculados nas três séries de EPEM-RJ. 

 Estagiários das disciplinas de Ciências e Química. 

 Professores das disciplinas de Ciências e Química. 

 Estudantes de Cursos de Licenciatura em Ciências da Natureza (Química, Física e 

Biologia). 

 

6.1.5 Metodologia aplicada no PACAEM 
 

- Na primeira semana de março, de cada ano ocorre: 

 

a) Apresentação do Projeto para as turmas regulares do Ensino Médio do LNP, em 

visitas programadas, com participação dos alunos que já participam do Projeto; 

b) Inscrições para os alunos que iniciarão suas participações no Projeto; 

c) Renovação de inscrição para os alunos que já cursaram por um período de 1 ano e 

que continuarão no Projeto; 

d) Distribuição de jalecos (ou guarda-pós) para os alunos novos; 

e) Distribuição das chaves e identificação dos armários para os alunos novos. 

 

- Na segunda semana de março, o professor e os alunos antigos (monitores) apresentarão o 

Laboratório (as vidrarias, os equipamentos, as ferragens, os aparelhos, a papelaria, os 

dispositivos e as regras de segurança) para os alunos novos.  

 

- Na terceira semana de março, o professor apresentará o método científico e as estratégias 

necessárias à realização das pesquisas a fim de fundamentar a parte teórica dos experimentos 

a serem realizados. 

 Além disso, será ensinado aos participantes como elaborar um relatório das 

experiências realizadas. 

 

- Na quarta semana de março, o professor e os alunos antigos (monitores) ensinarão - aos 

alunos novos – como utilizar o: 

a) destilador, para a produção e acondicionamento de água destilada; 

b) bico de Bunsen, e os tipos de chama.  
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- Na primeira semana de abril, o professor e os alunos antigos (monitores):  

 

a) ensinarão – aos alunos novos – como utilizar as balanças; 

b) apresentarão – aos alunos novos – as principais vidrarias e ferragens. 

 

- Nas semanas seguintes serão desenvolvidas: 

a) várias experiências clássicas bem conhecidas pelos usuários de laboratórios 
escolares; 

b) outras práticas inéditas, desenvolvidas pelo professor, ao longo de sua vivência 
escolar. 

 

- Na primeira semana de outubro será realizada a SEMANA DE QUÍMICA DO LNP, nesse 

período haverá apresentação: 

a) para a comunidade escolar dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos que 

participam do Projeto; 

b) de trabalhos experimentais desenvolvidos por alunos convidados de outras 

Escolas de Ensino Médio de nossa comunidade; 

c) de Palestras e Oficinas especiais, preparadas por autoridades da comunidade 

científica. 

 

- Em final de outubro: 

 Os alunos do Projeto participam, através da apresentação de trabalhos, da Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia, sob a coordenação e a supervisão da Prefeitura Municipal 

de Niterói. 

 

- Durante o ano letivo: 

 Os alunos do Projeto não só participam de atividades da Agenda Acadêmica do 

IQ/UFF, como também apresentam trabalhos experimentais desenvolvidos por eles ao longo 

do ano. 

 

- Ao final da segunda semana de novembro: 

 Entrega de certificados de participação no Projeto e interrupção das atividades do 

projeto, para retomada em março do ano seguinte. 
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6.1.6 Estratégias aplicadas no PACAEM 
  

 As estratégias ou eventos: 

a) trabalhos experimentais em laboratório, com práticas inicialmente selecionadas e 

posteriormente desenvolvidas pelos grupos, sob a orientação do professor; 

b) visitas e excursões científicas promovidas pelos coordenadores do projeto;  

 

 A figura 3 mostra a foto dos fitros 06 e 07 na Visita à Estação de Tratamento de 

Águas (ETA) da CEDAE – Sistema Imunana-Laranjal – S.Gonçalo (SIL-SG) – RJ, em 04 de 

junho de 2014. 

 

 
                    Figura 3 –  Estação de Tratamento de Águas – CEDAE –  (SIL-SG).  
 

c) encontros com os pais e responsáveis para debates em palestras específicas sobre 

os temas desenvolvidos pelos estudantes; 

d) organização de Feiras de Ciências em escolas e outras instituições de nossa 

comunidade; 

e) produção de fitas de vídeo com os trabalhos de nossos alunos;  

f) publicações em Revistas; 

g) Participações em eventos acadêmicos como: congressos, encontros, etc; 

.  
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A figura 4 apresenta o banner referente à participação dos alunos do PACAEM na Agenda 

Acadêmica do IQ/UFF, em 2013.  

 

 
        Figura 4 – Banner indicativo da Agenda Acadêmica do IQ/UFF  em 2013, com a  
                          participação do PACAEM. 
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 Outra participação do PACAEM em evento externo, registrada no programa da 

SNCT – no IQ/UFF – 2011e indicada na figura 5.                                         

 

               Figura  5 –  Programa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia  –  SNCT – IQ/UFF – 2011  

 

   
 A figura 6 registra a ficha de inscrição relativa à participação do PACAEM nas 

atividades da SNCT – 2013, promovida pela Prefeitura Municipal de Niterói, na Praça São 

João – no Centro de Niterói – RJ. 
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 SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM NITERÓI 2013 
Tema: Ciência, Saúde e Esporte  -   21  a 27 de Outubro   -  

 
Proposta de Atividade 

 
Nome da Instituição 
 

LICEU DE PORTAS ABERTAS – EXPERIMENTOS DE 
QUÍMICA 

Endereço da Instituição AV. AMARAL PEIXOTO, 707 – CENTRO - NITERÓI 

Telefone (s) da Instituição 21-3601-1562 

Nome do Profissional 
responsável pela proposta da  
Instituição 

PROF. PAULO EDUARDO FERREIRA CARDOSO 
  

Telefone (s) do profissional  
 

21-9903-5737 
 

E-mail do profissional PEFCARDOSO@YAHOO.COM.BR 

Local escolhido  PRAÇA SÃO JOÃO 

Nome da atividade que 
pretende apresentar 

EXPERIMENTOS DE QUÍMICA 

Resumo da atividade 
 

OFICINAS COM PRÁTICAS DE LABORATÓRIO 
ESCOLAR DE QUÍMICA 

Instalações Elétricas N° de tomadas 110v _____04_____ 

N° de tomadas 220v_____0_____ 

N° de tomadas para computador   ____0______ 

Utilitários N° de componentes na equipe:  

26 ALUNOS E MONITORES, 01 PROFESSOR 

Outras Necessidades 
 
 

04 MESAS PEQUENAS, DOIS GARRAFÕES DE 20 
LITROS DE ÁGUA, PAPEL TOALHA, PANOS DE 

LIMPEZA, 02 TENDAS  
 
Figura 6 – Ficha de Inscrição  do PACAEM na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – 

2013 – 
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 A Figura 7 apresenta os alunos do PACAEM, no Stand do LNP – na SNCT – 2012, 

na Praça São João, no Centro de Niterói – RJ. 

 

                       Figura 7 – Stands do LNP –. SNCT 2012 – Praça – São João 
 
6.1.7 Laboratórios  
6.1.7.1 Laboratórios do Instituto de Química da Universidade Federal Fluminense – UFF. 

6.1.7.2 Laboratório de Química do LNP 

  
 Na figura 8, temos uma foto da reação de deslocamento da prata iônica de uma 
solução de nitrato de prata, pelo cobre metálico realizada no laboratório do LNP. 

 

                             Figura 8 –  Reação de deslocamento da prata da solução aquosa de  nitrato  
     de prata pelo cobre metálico – Prática no  Laboratório de Química  
     do LNP. 
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 Alunos participantes do Projeto PACAEM – de jaleco branco – atuando como 
monitores em aula prática com as turmas regulares da terceira série do Ensino Médio no 
Laboratório de Química do LNP, apresentados na figura 9 a seguir. 
 

 
             Figura 9 – Alunos do PACAEM atuando como monitores em aula prática, no  
                              Laboratório de Química do LNP 
 
6.1.8 Recursos humanos do PACEM: 

a) Um coordenador do projeto e orientador dos trabalhos de laboratório; 

b) Pais de adolescentes; 

c) Estagiários de Cursos de Graduação em Química; 

d) Estudantes Monitores; 

e) Professores voluntários convidados, que atuam no Ensino Médio e no Ensino 

Superior. 

 
6.1.9 Recursos materiais do PACAEM: 

a) laboratório de Química; 

b) microcomputadores ou notebooks; 

c) impressoras; 

d) filmadora digital - com tripé; 

e) televisão Digital; 

f) DVD; 
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g) data show; 

h) fotocopiadora; 

i) reagentes e produtos químicos; 

j) guarda-pó ou jaleco; 

k) salas de estudos e auditório para palestras com nossa comunidade; 

l) equipamentos de segurança (óculos, luvas, máscaras, extintores de incêndio). 

 
6.1.10 Recursos financeiros do PACAEM 
 
 O projeto será financiado através de: 

a) verbas oficiais; 

b) doações voluntárias;  

c) financiamentos através de entidades financiadoras de projetos de pesquisas 

educacionais.  

 

6.1.11 Duração do PACAEM 
 O tempo máximo previsto para a participação de cada aluno é de 2 anos, em 32 

semanas, durante os meses de março a novembro, para cada ano, somando um total de 64 

semanas. (Nos meses de julho e novembro são apenas 2 semanas de atividades). Cada semana 

conta com 3 horas de trabalhos em laboratório, perfazendo um total de 192 horas efetivas, 

para completar o Projeto, além das horas dedicadas às visitas a instituições acadêmicas e 

outras. 

 

6.2 PROJETO SEMANAS DE QUÍMICA DO LNP – PROSEQUI  

 O projeto em questão foi desenvolvido com alunos da segunda e terceira séries do 

Ensino Médio, há seis anos consecutivos, tendo sido já realizadas a primeira semana em 2009, 

a segunda em 2010, a terceira em 2011, a quarta em 2012 e a quinta em 2013 e está em fase 

de preparação a sexta semana, programada para  a última semana de setembro de 2014; 
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6.2.1 Histórico do PROSEQUI 
 O início do Projeto ocorreu em agosto do ano de 2009, no LNP, EPEM-RJ, no 

Município de Niterói, como resultado do entusiasmo entre os alunos, professores, pais e 

direção da Escola, com as propostas e realizações das atividades do Projeto PACAEM. 

Naquela oportunidade, o projeto chamava-se Projeto de Iniciação Científica para Alunos do 

Ensino Médio – PICAEM. 

 A reorganização e montagem do Laboratório de Química do LNP, assim como a 

disposição de todos os participantes acima referidos foram fundamentais para a concretização 

da proposta. 

 Inicialmente, a questão básica era: o que seria a Semana de Química do LNP e como 

realizá-la? 

 Entre as alternativas discutidas, prevaleceu a ideia de realizar uma simples exposição 

e apresentação, para toda a comunidade liceísta, dos trabalhos desenvolvidos no projeto 

PACAEM, durante o ano letivo. Assim, ficou definido que era mais simples organizar o 

evento internamente. 

 

6.2.2 Primeira semana de Química do LNP – 2009  
 Com apoio da direção da Escola, passou-se a fazer a preparação e organização do 

evento, que contou com a participação da comunidade escolar.  

 A data escolhida foi a última semana de outubro de 2009 (nos dias: 20, 21 e 22) e o 

espaço disponibilizado foi muito simples, naquela oportunidade. 

 Mesmo assim, foi realizada nos corredores do andar térreo (próximo à entrada 

principal do LNP), onde foram montadas várias bancadas improvisadas, formadas por 

ajuntamento de 4 mesas escolares, para a realização dos experimentos e exposição dos painéis 

e cartazes correspondentes a cada experimento. 

 Os trabalhos que foram apresentados para a comunidade liceísta, foram realizados 

durante o ano letivo, pelas turmas regulares da terceira série do Ensino Médio e, também 

alunos do projeto PACAEM. 

 Por total inexperiência, não houve registros das realizações, nem através de fotos ou 

vídeos dos trabalhos. 
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 Não houve convidados especiais, nem uma abertura oficial, nem palestras. 

Simplesmente os trabalhos foram apresentados durante 3 dias seguidos, nos períodos da 

manhã e da tarde. 

 Não havia equipamentos de filmagem, nem fotográfico, nem computadores, 

disponíveis para o projeto. A primeira experiência com as apresentações foi muito estimulante 

para os que participaram. Assim foi a Primeira Semana de Química do LNP em 2009. 

 

6.2.3 Segunda semana de Química do LNP – 2010  
 O Planejamento da Segunda Semana de Química foi mais tranquilo, por causa do 

maior tempo disponível. A preparação e organização do evento começaram desde o início de 

agosto e a data definida foi, também, a terceira semana de outubro (dias: 19, 20 e 21), ainda 

com a participação de toda a comunidade escolar.  

 

PROGRAMAÇÃO 

 
I – Exposição dos trabalhos realizados no Laboratório de Química, com as turmas regulares 

do terceiro ano do Ensino Médio, com os seguintes experimentos: 

a) estudo da combustão; 

b) produção do Acetileno; 

c) simulação do Efeito Estufa em Laboratório; 

d) filmagens. 

 

Local: Pátio, Laboratório e Parte do Refeitório do LNP. 

 

Horário: das 9 h às 16 h. 

 

Responsáveis: Alunos Monitores do terceiro ano e Estagiários da Licenciatura em Química da 

UFF e UFRJ; 

Direção Geral do LNP; 

Coordenação: Prof. Paulo Eduardo. 

 

II – Apresentação dos seguintes experimentos realizados pelos alunos do PACAEM: 

a) Montagem de pilhas; 

b) Eletrólise da água; 
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c) Eletrólise em solução aquosa do Iodeto de Potássio; 

d) Corte em varas de vidro com dobraduras e moldagem de conectores de vidro e 

produção de pipetas; 

e) Série de Reatividade dos Metais. 

 

Local: Laboratório de Química. 
Horário: das 9 h às 16 h. 
Responsáveis: Alunos do PACAEM e estagiários da Licenciatura em Química da UFF e 
UFRJ 
Coordenação: Professor Paulo Eduardo 
 

 A prática sobre a série de reatividade dos metais, realizada no Laboratório de 

Química do LNP, está registrada na figura 10, a seguir: 

 

 
               Figura 10  –  Laboratório de Química do LNP –Série de reatividade dos  metais 
  

 O espaço proposto para a exposição e a realização dos experimentos foi ampliado e 

além dos corredores do LNP, utilizados no ano anterior, usamos o Laboratório de Química e o 

pátio; onde funciona o refeitório, usamos parte das mesas desse local. Além dessas, nos 

corredores, repetimos a experiência do ano anterior, com as mesas escolares e os painéis para 

os cartazes. 

             Todos os trabalhos apresentados foram trabalhos dos alunos do LNP, com uma 
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ampliação em relação à primeira semana do ano anterior. Além dos trabalhos desenvolvidos 

pelos alunos do, então, projeto PICAEM, foram apresentados, para a comunidade escolar, os 

trabalhos realizados nas aulas práticas com as turmas regulares do terceiro ano em 2010, 

durante os 3 dias seguidos, nos períodos da manhã e da tarde. 

 Foram gravados vários vídeos com as experiências desenvolvidas durante as práticas, 

que poderão ser apresentados com ajuda de um equipamento data show. 

 
6.2.4 Terceira semana de Química do LNP – 2011  
 Houve outra mudança na Direção Geral da Escola, no início do ano de 2011. A nova 

direção também apoiou a realização do evento. 

 O Planejamento da Terceira Semana de Química ocorreu com mais tranquilidade, em 

virtude das experiências adquiridas com as duas Semanas de Química anteriores. A 

preparação e organização do evento começaram em início de junho, devido à antecipação da 

data, definida para a primeira semana de outubro (dias: 04, 05 e 06), em função do acúmulo 

das provas de vestibulares, e das avaliações finais das disciplinas no quarto bimestre e 

fechamento do ano letivo.  

 Foram convidadas várias instituições de ensino e profissionais da Educação para 

participarem nas atividades do evento. 

 
 

PROGRAMAÇÃO 
 

I – Exposição dos trabalhos realizados no Laboratório de Química, com as turmas regulares 

do terceiro ano do Ensino Médio, com os seguintes experimentos: 

a) Eletrólise em solução aquosa do Iodeto de Potássio e eletrólise da água; 

b) Produção do Acetileno; 

c) O foguete com garrafa PET e álcool; 

d) Fogo Submerso; 

e) Reações de deslocamento simples; 

f) Estudos sobre o veneno de sapo – Professor Cláudio Pires Ferreira (LNP); 

g) Experimentos para determinação de pH – Professora Bianca Schimidt – Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) – UFF; 

h) Química do Cotidiano - Reações – Jogos Interativos em Ciências e em Química – 

Química: das Cavernas ao Prêmio Nobel – Marie Curie, a Grande Dama da 

Química – Microquímica – Nanoquímica – Mostra de Filmes e Documentários 
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Científicos – Galeria dos Elementos Químicos – Química em 3D – Galeria dos 

Prêmios Nobel de Química –  Professor Jairo Paes Selles – Professor de Prática de 

Ensino de Química da Faculdade de Educação da UFF. 

Local: Pátio, Laboratório do LNP. 

Horário: das 9 h às 16 h. 

Responsáveis:  

Alunos Monitores do terceiro ano – LNP – SEEDUC-RJ; 

Estagiários da Licenciatura em Química da UFF e UFRJ; 

Alunos do Projeto PACAEM – LNP – SEEDUC-RJ; 

Professor Jairo Paes Selles – Professor de Prática de Ensino de Química da Faculdade de 

Educação da UFF; 

Professora Bianca Schimidt – PIBID – UFF; 

Professor Cláudio Pires Ferreira – LNP – SEEDUC-RJ; 

Alunos Monitores do terceiro ano e Estagiários da Licenciatura em Química da UFF; 

Direção Geral do LNP; 

Coordenação: Prof. Paulo Eduardo. 

 A experiência da produção e combustão incompleta do acetileno foi realizada no 

pátio interno do LNP, durante a terceira Semana de Química do LNP e registrada pela foto 

correspondente a figura11, a seguir: 

 

         Figura 11 – Combustão incompleta do acetileno – Pátio do LNP 
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Local: Corredores do LNP e Laboratório de Química; 

Horário: das 9 h às16 h. 

Coordenação: Prof. Paulo Eduardo. 

 

6.2.5 Quarta Semana de Química do LNP e a Primeira Semana de Química da Diretoria 
Regional Pedagógica Baixadas Litorâneas – 2012 

 

 O Planejamento da Quarta Semana de Química recebeu valorosa e eficiente 

colaboração da Professora Vanessa Braga – Coordenadora de Ensino da Diretoria Regional 

Pedagógica Baixadas Litorâneas (DRPBL) – SEEDUC - RJ – que envolveu todas as Escolas 

da Regional, além de criar a I Semana de Química da DRPBL. A preparação e organização do 

evento começaram em início de junho por causa da antecipação da data, definida para a 

primeira semana de outubro (dias: 02, 03 e 04).  

 Foram realizadas duas reuniões preparatórias, com a presença de representantes das 

Escolas convidadas. A primeira, realizada no dia 08 de agosto de 2012, no LNP, que definiu o 

prazo máximo de 24 de agosto de 2012, para inscrição dos trabalhos e a segunda reunião, dia 

5 de setembro de 2012, também no LNP, que definiu a confirmação dos participantes e a 

programação do evento. 

 

Organizadores e Coordenadores das Atividades: 

Professor Ageu Cleon de Andrade – Diretor do LNP;  

Professora Vanessa Braga – Coordenadora de Ensino – DRPBL – SEEDUC – RJ 

Professor Luciano Sant’Anna dos Santos – Diretor Regional Pedagógico – DRPBL – 

SEEDUC – RJ; 

Professor Paulo Eduardo Ferreira Cardoso – Coordenador e Organizador – LNP – SEEDUC-

RJ. 

 

Responsáveis pelas atividades: 

Alunos Monitores do terceiro ano – LNP – SEEDUC-RJ; 

Estagiários da Licenciatura em Química da UFF; 

Alunos do Projeto PACAEM – LNP – SEEDUC-RJ; 

Professor Jairo Paes Selles – Professor de Prática de Ensino de Química da Faculdade de 

Educação da UFF; 
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Professora Eluzir Pedrazzi Chacon.  Professora do Mestrado em Ensino de Química 

do IQ/UFF; 

Aluna Paula Dias Lopes – aluna do curso de Química da UFF e estagiária do LNP – SEEDUC 

- RJ; 

Professor Cláudio Pires Ferreira – LNP- SEEDUC - RJ; 

Professor Luciano Peres de Castro - Colégio Estadual Walter Orlandini (CEWO) – SEEDUC-

RJ – São Gonçalo; Colégio Santa Mônica – unidade São Gonçalo e Colégio Santa Terezinha 

– São Gonçalo; 

Professora Simone Cristina Borges dos Santos – Colégio Estadual Professor Renato Azevedo 

– SEEDUC-RJ – Cabo Frio; 

Professoras Denise Fernanda Rodrigues; Elizabeth Garcia de Souza Alves – Colégio Estadual 

Manuel de Abreu – Niterói – SEEDUC-RJ; e Professora Márcia Narcizo Borges – Professora 

do Mestrado Profissional de Ensino de Ciências – UFF; 

Professor Jorge da Silva Marques – Colégio Estadual Antônio Pinto de Moraes – SEEDUC-

RJ – Araruama; 

Professora Vanessa Castañon – Colégio Estadual Dr. Feliciano Sodré e Colégio Estadual José 

Rascão – SEEDUC-RJ – São Pedro da Aldeia; 

Professora Fernanda Barreto Lagoeiro de Oliveira – Colégio Estadual José Bonifácio – 

SEEDUC-RJ – Cabo Frio; 

Professor Paulo Eduardo Ferreira Cardoso – LNP – SEEDUC - RJ. 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

  

Dia 02 – 8 h – Local: Salão Nobre do LNP 

 

Abertura – Professor Luciano Sant’Anna dos Santos – Diretor Regional Pedagógico – 

DRPBL – SEEDUC – RJ – Abertura e Instalação da IV Semana de Química do LNP e 

Instalação da Primeira Semana de Química da Regional Baixadas Litorâneas 

 

9 h – Palestra: O Laboratório de Química com a linguagem técnica e a linguagem leiga – 

Professor Paulo Eduardo Ferreira Cardoso – LNP – SEEDUC-RJ; 

A partir das 10 h até as 16 h: 
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I – Exposição e apresentação dos trabalhos inscritos:  

a) trabalhos desenvolvidos durante o ano letivo, pelas turmas regulares do terceiro 

ano do Ensino Médio do LNP; 

b) trabalhos desenvolvidos pelos alunos do projeto PACAEM, durante o ano letivo; 

c) exposição e apresentação do Trabalho: Simetria e Arte na Escola – Professores: 

Carlos Magno R. Ribeiro, Eluzir Pedrazzi Chacon, Márcia Narciso Borges – 

Todos do IQ/UFF - alunos da UFF envolvidos: Luis Felipe Santoro Dantas (UFF) 

e Paula Dias Lopes (estagiária no LNP); 

d) exposição e apresentação do Trabalho: Reações Químicas – Professora Simone 

Cristina Borges dos Santos – Colégio Estadual Professor Renato Azevedo – Cabo 

Frio; 

e) exposição e atividades interativas com os visitantes – Professor Jairo Selles – 

UFF. 

 Entre as experiências apresentadas pelos alunos do Prof. Jairo Selles da UFF, foi 

registrada a Separação de Misturas – limalha de ferro e areia, na figura 12, a seguir: 

 
          Figura 12 – Separação de misturas – limalha de ferro e areia – Prof. Jairo  
      Selles e Alunos. 
 

Dia 03 – Exposição e Apresentação dos Trabalhos – manhã e tarde; 

A partir das 9 h até às 16 h: 

I – Exposição e apresentação dos trabalhos inscritos: 
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a) Trabalhos desenvolvidos durante o ano letivo, pelas turmas regulares do terceiro 

ano do Ensino Médio do LNP; 

b) Trabalhos desenvolvidos pelos alunos do projeto PACAEM, durante o ano letivo; 

 
 Alunos do PACAEM realizando a experiência para produção do Acetileno no Corredor 

do LNP, conforme a figura 13. 

 
                     Figura 13 – Alunos do PACAEM no Corredor do LNP 
     – Experiência para produção do Acetileno. 

 

 Na Figura 14 abaixo, observa-se a bancada no corredor do LNP com a montagem da 

prática “Fogo submerso” montada no corredor do LNP. 

 

 
                    Figura 14 – Bancada com a experiência do fogo submerso 

 

c) Exposição e atividades para serem desenvolvidas interativamente com os 

visitantes – Professor Jairo Paes Selles – UFF. 
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d) Exposição e apresentação do Trabalho: Estudo sobre veneno de uma espécie de 

sapo – Professor Claudio Pires Ferreira – LNP – SEEDUC-RJ; 

  

 A seguir observa-se a Figura 15, correspondente à foto da experiência relativa ao 

“Estudo sobre veneno de uma espécie de sapo” . 

 

 
       Figura 15 – Foto da apresentação do Estudo sobre veneno de uma espécie de sapo. 

 

e) Exposição e apresentação do Trabalho: Reação de Dupla Troca, com formação de 

precipitado – Professor Jorge da Silva Marques – Colégio Estadual Antônio Pinto 

de Moraes – SEEDUC-RJ – Araruama;  

 

f) Professoras Denise Fernanda Rodrigues; Elizabeth Garcia de Souza Alves – 

Colégio Estadual Manuel de Abreu – SEEDUC-RJ – Niterói; e Dra. Márcia 

Narcizo Borges – Professora do Mestrado Profissional de Ensino de Ciências – 

UFF: 

  – 1º Tema – É liquido ou sólido? 

– 2º Tema – Degelo colorido e garrafa de Java; 

– 3º Tema – Extintor de incêndio; 

– 4º Tema – Geleca; 
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– 5º Tema – Propriedades do gel; 

– 6º Tema – Dissolvendo o isopor na acetona 

   – 7º Tema – Montagem de uma prótese dentária 

 

g) Exposição e apresentação do Trabalho: Estequiometria (uso de reagente limitante) 

– Professora Fernanda Barreto Lagoeiro de Oliveira – Colégio Estadual José 

Bonifácio – SEEDUC-RJ – Cabo Frio; 

h) Monitoramento da Lagoa de Araruama (Porção de São Pedro d’Aldeia) – pH, 

temperatura e turbidez – Professora Vanessa Castañon – Colégio Estadual Dr. 

Feliciano Sodré e Colégio Estadual José Rascão – SEEDUC-RJ – São Pedro 

d’Aldeia;  

 

Dia 04 – Exposição e Apresentação dos Trabalhos – manhã e tarde; 

 

A partir das 9 h até às 16 h: 

 

I – Exposição e apresentação dos trabalhos inscritos: 

a) Trabalhos desenvolvidos durante o ano letivo, pelas turmas regulares do Colégio 

Estadual Walter Orlandini (CEWO) – SEEDUC-RJ – São Gonçalo e dos Colégios 

Particulares: Colégio Santa Mônica - unidade São Gonçalo e Colégio Santa 

Terezinha.  

 Vários Temas: Professor Luciano Peres de Castro – SEEDUC-RJ: 

  – 1º Tema – Identificando os plásticos; 

– 2º Tema – Eletrólise aquosa de nitrato de zinco e iodeto de potássio; 

– 3º Tema – Foguete a álcool; 

– 4º Tema – Pasta de dente para elefante; 

– 5º Tema – É sangue! 

– 6º Tema – Verificando o pH do solo; 

– 7º Tema – Bafômetro; 

– 8º Tema – Condutividade de soluções; 

– 9º Tema – Medidor de fluorescência; 

– 10º Tema – A gasolina está adulterada; 

– 11º Tema – A caixa preta; 

– 12º Tema – A procura da vitamina C; 
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b) Química do Cotidiano - Reações – Jogos Interativos em Ciências e em Química – 

Química: das Cavernas ao Prêmio Nobel – Marie Curie, a Grande Dama da 

Química – Microquímica – Nanoquímica – Mostra de Filmes e Documentários 

Científicos – Galeria dos Elementos Químicos – Química em 3D – Galeria dos 

Prêmios Nobel de Química – Professor Jairo Selles – IQ/UFF; 

  
6.2.6 Quinta Semana de Química do LNP – 2013 
 

 A preparação e organização da Quinta Semana de Química foram muito prejudicadas 

pela longa greve geral dos Profissionais da Educação – RJ, no terceiro bimestre do ano letivo 

e, por isso, vários contatos com alguns dos participantes não puderam ser efetivados. Mesmo 

assim, contamos com ilustres convidados para atuarem com palestras especiais e apresentação 

de trabalhos. 

 A data foi definida para a primeira semana de outubro (dias: 01, 02 e 03).  

 

Organizadores e Coordenadores: 

Professora Maria Angélica Pinto de Paiva – Diretora do LNP e Professor Paulo Eduardo 

Ferreira Cardoso – Coordenador e Organizador – LNP – SEEDUC-RJ. 

   

    PROGRAMAÇÃO 

 

Dia 01/10 – terça-feira: 

 

9 h –  Local: Salão Nobre do LNP 

 

Abertura: Professor Luciano Sant’Anna dos Santos – Diretor Regional Pedagógico – 

Baixadas Litorâneas; Vanessa Braga – Coordenadora de Ensino da Diretoria Regional 

Pedagógica Baixadas Litorâneas; Maria Angélica Pinto de Paiva – Diretora do LNP; 

Professor Paulo Eduardo Ferreira Cardoso – Coordenador do PACAEM – LNP – SEEDUC-

RJ. 

 

9h 30min – Local: Salão Nobre do LNP 
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Comunicação: Quatro Projetos Desenvolvidos no LNP: O Projeto de Alfabetização Científica 

Para Alunos do Ensino Médio – PACAEM; O Projeto Semanas de Química – PROSEQUI; O 

Projeto Urina e o Projeto FAPERJ/LICEU/UFF.  

Professor Paulo Eduardo Ferreira Cardoso – Professor de Química – LNP – SEEDUC – RJ – 

Organizador e Coordenador dos Projetos e da V Semana de Química do LNP. 

 

10h 30min – Local: Salão Nobre do LNP 

 

Palestra: Química Divertida.   

Dra. Márcia Narciso Borges – Professora Associada IV – Departamento de Química Orgânica 

– UFF e Coordenadora dos Projetos de Química da Casa da Descoberta – UFF e Professora 

do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Natureza do IQ/UFF. 

 

No horário das 9 h às16 h foram desenvolvidas as seguintes atividades:  

 

I – Exposição e apresentação dos trabalhos inscritos: 

 

a) exposição e apresentação de trabalhos de alunos do PACAEM – LNP – Professor 

Paulo Eduardo – SEEDUC – RJ; 

b) exposição e Apresentação de Trabalhos de Alunos da Terceira Série do Ensino 

Médio – LNP – Gasto de Água Potável nas Descargas de Urina em Nossas 

Residências – Professor Paulo Eduardo – SEEDUC – RJ; 

c) exposição e Apresentação de Trabalhos de Professores e Alunos da Universidade 

Federal Fluminense – Concepção e Coordenação: Professor Jairo Paes Selles – 

Professor de Prática de Ensino de Química da Faculdade de Educação da UFF. 

d) oficinas pedagógicas: Experiências com Microquímica – Experiências 

Desafiadoras Para Desenvolvimento do Raciocínio. – Experiências de 

Microquímica para a Educação Básica – Compreensão de Conceitos Científicos 

através de Experimentos Desafiadores – Alunos de Licenciatura em Química da 

UFF. 

 

 

Dia 02 – quarta-feira: 

10 h 30 min – Local: Salão Nobre do LNP 
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Palestra: A Relatividade Geral e as Hipóteses sobre a Origem dos Elementos Químicos 

Professor José Antônio Souza – Professor Associado e Decano do Instituto de Física da UFF; 

 

14 h – Local: Salão Nobre do LNP 

 

Palestra: PROJETO FAPERJ/LICEU/UFF 

Dra. Rose Latini – Professora do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Natureza 

do IQ/UFF e Coordenadora do Projeto FAPERJ/LICEU/UFF. 

 

No horário das 9 h às 16 h foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

 

a) Exposição e Apresentação de Trabalhos de Alunos do PACAEM – LNP – 

Professor Paulo Eduardo – SEEDUC – RJ; 

b) Exposição e Apresentação de Trabalhos de Alunos da Terceira Série do Ensino 

Médio – LNP – Gasto de Água Potável nas Descargas de Urina em Nossas 

Residências – Professor Paulo Eduardo – SEEDUC – RJ; 

c) Exposição e Apresentação de Trabalhos de Professores e Alunos da Universidade 

Federal Fluminense. Concepção e Coordenação: Professor Jairo Paes Selles – 

Alunos de Licenciatura em Química da UFF – Professor Jairo Paes Selles - 

Professor de Prática de Ensino de Química da Faculdade de Educação da UFF. 

d) Oficinas Pedagógicas: Experiências com Microquímica – Experiências 

Desafiadoras Para Desenvolvimento do Raciocínio – m Professor Jairo Paes 

Selles - Professor de Prática de Ensino de Química da Faculdade de Educação da 

UFF: 

–  Experiências de Microquímica para a Educação Básica; 

– Compreensão de Conceitos Científicos através de Experimentos 

Desafiadores. 

 

Dia 03 – quinta-feira: 

10 h – Local: no Salão Nobre do LNP  

 

Palestra: "ÁGUA, QUÍMICA E ENSINO".  
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Dra. Maria Bernadete Pinto dos Santos – Professora do Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências da Natureza – IQ/UFF e Coordenadora do Programa de Pós-Graduação de Ensino de 

Ciências (PPECN) – IQ/UFF.  

 
 A figura 16 registra a Palestra: "ÁGUA, QUÍMICA E ENSINO". Dra. Maria 

Bernadete Pinto dos Santos – Auditório do LNP. 

 

 

 

               Figura 16 – Palestra: "ÁGUA, QUÍMICA E ENSINO".  
 

14 h – Exposição e Demonstrações: SUSTENTABILIDADE NO AMBIENTE ESCOLAR –

Local: Cúpula da Escada de Mármore – Segundo andar do LNP.  

Professora Elaine Romano Lopes de Andrade – Professora do LNP – SEEDUC – RJ; 

No horário das 9 h às 16 h, serão desenvolvidas as seguintes atividades: 

a) LNP – Alunos da terceira série do Ensino Médio e Professor Paulo Eduardo – 

SEEDUC – RJ;  

b) Exposição e Apresentação de Trabalhos de Alunos do PACAEM – LNP – 

Professor Paulo Eduardo – SEEDUC – RJ;  
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c) Exposição e Apresentação do Trabalho: O Gasto de Água Potável nas Descargas 

de Urina em Nossas Residências. 

d)  Exposição e Apresentação de Trabalhos de Professores e Alunos da UFF. Alunos 

de Licenciatura em Química da UFF – Professor Jairo Paes Selles - Professor de 

Prática de Ensino de Química da Faculdade de Educação da UFF.  

e) Oficinas Pedagógicas: Experiências com Microquímica – Experiências 

Desafiadoras Para Desenvolvimento do Raciocínio – Concepção e Coordenação: 

Professor Jairo Selles  –  Professor de Prática de Ensino de Química da Faculdade 

de Educação da UFF.  

 
 

6.2.7 Sexta Semana de Química do LNP – 2014 
 
 A Sexta Semana de Química, no momento de finalização desta dissertação, está em 

fase de planejamento e sua realização está prevista para a última semana de setembro de 2014.  

 Os trabalhos dos alunos dos projetos do LNP já estão sendo selecionados. Os outros 

participantes, por sua vez, estão sendo convidados.  

  

 

6.3 PROJETO FAPERJ/LICEU/UFF  

 

 Coordenado pela Dra. Rose Latini – Professora do Mestrado Profissional de Ensino 

Ciências da Natureza do IQ/UFF foi elaborada pela UFF em parceria com o LNP, Niterói, RJ 

e aprovado pela FAPERJ, em dezembro de 2013, conforme o Edital FAPERJ N.º 34/2013. 

Suas atividades foram iniciadas em fevereiro de 2014, com a seleção de dois bolsistas (alunos 

da UFF) e de quatro bolsistas (alunos do LNP); e continuam sendo desenvolvidas no LNP, 

com previsão para sua conclusão em março de 2015. 

 

Tema do Projeto FAPERJ 

 

 “Realidade Concreta e Ensino de Química: uma proposta para o LNP, a partir do 

diálogo entre Freire e Vygotsky”. 

 

Equipe de professores participantes do projeto 
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 A equipe do projeto está constituída pela Dra. Rose Mary Latini – Proponente e 

Coordenadora (UFF); Dra. Fátima de Paiva Canesin (UFF); Dra. Maria Bernadete Pinto dos 

Santos (UFF); Dra. Luiza Rodrigues de Oliveira (UFF) e o Prof. Paulo Eduardo Ferreira 

Cardoso (LNP). Participam ainda do Projeto 2 bolsistas – alunos da UFF  e 4 bolsistas – 

alunos do 2º ano do Ensino Médio do LNP:  
 Pretende consolidar o intercâmbio entre professores e alunos dessas instituições e 

contribuir para uma relação dialógica entre teoria e prática, na aplicação das atividades 

educacionais, e nas propostas pedagógicas e técnicas no LNP. Todos os participantes, 

professores e alunos bolsistas, discutirão as perspectivas atuais da “Área de Ensino de 

Química”, relacionadas com uma formação cidadã e voltadas para uma concepção CTSA.  

 A FAPERJ, além de manter as bolsas de pesquisa, realizou a compra de material para 

equipar o Laboratório de Química do LNP, a ser utilizado nas aulas de Química com as 

turmas regulares e com os alunos do Projeto PACAEM como: vidrarias; ferragens; papelarias; 

reagentes; equipamentos técnicos (capela; banho-maria; balanças; estufa; medidores de pH; 

microscópios; jalecos; luvas; máscaras e óculos) e eletrônicos (notebooks, impressoras, 

estabilizadores de voltagem, HD externo, pen drives, data show e outros materiais e 

equipamentos de mídia). 

 Como contrapartida, a Escola entrou com a área física do Laboratório de Química e 

demais instalações; funcionários, assim como o acesso à internet. 

 

6.4 PROJETO URINA – PRODUTO FINAL DO CURSO 

 

 Realizado em 2013, com alunos das 6 turmas regulares da terceira série do Ensino 

Médio do LNP, na disciplina de Química. Foi desenvolvido no segundo semestre de 2013, 

com os alunos das turmas regulares do terceiro ano. O projeto continuará a ser aplicado em 

2014 e nos anos seguintes. 

 O Projeto Urina constitui o produto final do curso e encontra-se completo na seção 7.  
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7 PRODUTO FINAL DO CURSO – PROJETO URINA  
 

 Para elaboração do produto final do Curso de Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências da Natureza, utilizou-se um projeto abrangendo o cotidiano dos alunos.  

 

 

7.1 PROJETO URINA 

 

 Essa proposta surgiu a partir dos estudos da Disciplina Educação Ambiental do 

Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Natureza da UFF e foi 

desenvolvida com os alunos das turmas regulares da terceira série do Ensino Médio e com a 

Comunidade do LNP, EPEM-RJ, em Niterói, através da disciplina de Química, durante o ano 

de 2013. 

 Ela tem como objetivo uma pesquisa sobre o Ensino de Química que abrange a 

Educação Ambiental, e envolve uma avaliação crítica do comportamento social relativo ao 

consumo e desperdício de água tratada no que diz respeito às descargas sanitárias para 

esgotamento de urina em nossas residências, na região metropolitana do Rio de Janeiro. 

 

7.2 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PESQUISA 

 

 Pesquisa para ser desenvolvida em duas etapas.  

 A primeira etapa, para transcorrer durante o terceiro bimestre letivo e representando 

uma das avaliações do bimestre, e correspondendo a uma nota máxima igual a seis pontos, de 

um total de dez pontos para a média no bimestre. 

 A segunda etapa, para transcorrer durante o quarto bimestre com as mesmas 

considerações. 

 Cada turma é dividida em grupos de cinco alunos (oito grupos de alunos por turma). 

O professor apresenta a questão e propõe uma pesquisa mais extensiva para colher 

informações sobre a urina humana e sua descarga sanitária nas residências. 

 A proposta foi formulada a partir dos seguintes tópicos levantados pelo professor e 

discutidos com os alunos nas aulas regulares: a utilização das caixas de descarga acopladas às 

bacias sanitárias (vasos sanitários) em nossas residências, para esgotamento da urina 

eliminada, em cada micção; o volume de água de esgotamento correspondente à descarga e  
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arraste mecânico; a capacidade ou volume disponível de água no reservatório da caixa de 

descarga; a não descarga imediata da urina depositada no vaso sanitário; o apodrecimento da 

urina após algumas horas; o cheiro desagradável de amônia e outros subprodutos da urina 

formada; a relação entre a quantidade de urina e a quantidade de água utilizada no 

esgotamento; a Ciência envolvida no estudo (as substâncias químicas e os cálculos devidos); a 

expectativa dos familiares e ações de esclarecimentos; a consciência cidadã e ecológica da 

proposta; a possibilidade de aplicar estratégias simples para melhorar a relação: água de 

arraste para esgotamento sanitário e a urina eliminada em cada micção humana; como realizar 

as medidas da urina coletada em casa; e sugestões de soluções e propostas ecológicas. 

 
 
7.2.1 Primeira etapa da pesquisa – orientações e instruções para os grupos  
 

 Cada grupo, inicialmente, deveria coletar informações básicas sobre a composição da 

urina humana. 

 Cada aluno deveria trazer uma garrafa tipo “PET”, de água mineral de 500 ml, para 

as orientações das marcações dos volumes de urina que seriam coletados em suas residências. 

 Durante as orientações para a coleta da urina em casa, surgiu uma questão que 

permitiu ao professor colocar em prática parte das teorias que fundamentaram essa pesquisa.  

 

7.2.1.1 Pergunta oportuna – Problematização da questão 

  

 Um dos alunos perguntou se era para trazer a garrafa “cheia” ou “vazia”. 
 

 O professor, então, resolveu problematizar a questão, como propõe Freire (2013), em 

seu livro “Pedagogia da Autonomia”:  

 

 
O professor que pensa certo deixa transparecer aos educandos que uma das 
bonitezas de nossa maneira de estar no mundo e com o mundo, como seres 
históricos, é a capacidade de, intervindo no mundo, conhecer o mundo. Mas, 
histórico como nós, o nosso conhecimento do mundo tem historicidade. Ao ser 
produzido, o conhecimento novo supera outro que antes foi novo e se fez velho e se 
“dispõe” a ser ultrapassado por outro amanhã. [grifo do autor]. Daí que seja tão 
fundamental conhecer o conhecimento existente quanto saber que estamos abertos e 
aptos à produção do conhecimento ainda não existente. Ensinar, aprender e 
pesquisar lidam com esses dois momentos do ciclo gnosiológico: o em que se ensina 
e  se  aprende  o  conhecimento   existente e  o em  que  se  trabalha a produção  do 
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conhecimento ainda não existente. A “dodiscência” – docência-discência – e a 
pesquisa, indicotomizáveis, são assim práticas requeridas por esses momentos do 
ciclo gnosiológico. (FREIRE, 2013, p.30). 

 
 
 Aproveitando a questão da problematização, foi possível aplicar a parte teórica 

proposta por Vygotsky (2014), sobre a “Zona de Desenvolvimento Proximal” e, também, a 

parte da teoria de Bakhtin (2013), sobre a “Dialogicidade ou o diálogo: professor (como 

objeto) / aluno (também como objeto)”. 

 Ainda sobre as teorias de Vygotsky e de Bakhtin, o professor utilizou a ideia de 

significação da palavra “vazia”, enquanto mediadora no processo de aprendizagem: 

 

 
É claro – e produtivo, conforme se quer enfatizar aqui – o convite à aplicação do 
diálogo para a compreensão da linguagem verbal como um todo, de modo a 
considerá-la sempre como um acontecimento entre sujeitos. (MARCHEZAN, 2014, 
p.117). 
 

 
 
 Em outro tópico intitulado “A função da mediação simbólica”, Bastos (2014) destaca 

que Vygotsky inclui como instrumento de mediação: os signos – e nesse caso específico, a 

palavra “vazia” que possui outra finalidade relacionada ao comportamento humano para 

produzir mudanças internas no sujeito. 

 

 
Vygotsky investigou a função mediadora tanto na utilização de instrumentos como 
na de signos, diferenciando a finalidade dessa mediação uma vez que o uso de 
instrumentos está direcionado para o mundo externo, para a transformação da 
natureza, enquanto o signo modifica internamente o sujeito, além de ser capaz de 
controlar seu comportamento. O uso dos instrumentos e o dos signos orienta 
diferentemente o comportamento humano, uma vez que os instrumentos devem 
promover mudanças nos objetos, enquanto o signo promove mudanças internas, no 
próprio sujeito. [...] Os signos são intermediadores entre o mundo real e o mundo 
interno, servem como sinalizações para o pensamento. [...] A mediação já aparece no 
uso de signos, mas de maneira mais correta, enquanto nas funções psicológicas 
superiores (como planejar, comparar, lembrar, relatar etc.) essa mediação já está 
internalizada. (BASTOS, 2014, p. 54 e 55). 
 

 

 Por sua vez, no tópico “Articulação entre linguagem e pensamento” (BASTOS, 

2014. p. 59), encontramos a concepção sócio histórica, em que o contexto externo interfere na 

articulação entre a linguagem e o pensamento, num papel interacionista.  .  
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 No tocante às conexões entre aprendizagem e desenvolvimento, Vygotsky “também 

ressalta o fundamental papel da aprendizagem como mola propulsora do desenvolvimento 

humano, marcada e influenciada pelo meio cultural” (BASTOS, 2014, p. 60), e mais ainda... 

 
Aprendemos com os outros, num processo de contínua interação, numa determinada 
sociedade, e por isso nosso aprendizado é diferenciado. [...] O desenvolvimento real 
é característico da ação que a criança faz de maneira independente, e justamente a 
concepção de desenvolvimento proximal vem trazer uma nova possibilidade de 
pensarmos o desenvolvimento mental na medida em que pelas interações a criança é 
levada a um nível superior, mais próximo de sua verdadeira capacidade mental. Essa 
é uma das originais proposições do autor: pensar a possibilidade de que o que se 
realiza com auxílio é mais indicativo do desenvolvimento mental de uma pessoa do 
que aquilo que é realizado sem ajuda. (BASTOS, 2014, p.60 e 61). 

 
 
 Utilizando, ainda, as técnicas ou estratégias, conhecidas como a “maiêutica de 

Sócrates”21 e a “ironia de Sócrates”,22 o professor propôs aos alunos que trouxessem, para a 

aula seguinte, a garrafa “cheia” com água, ainda lacrada. 

 Desse modo, naquela aula, os alunos trouxeram as garrafas de água mineral, ainda 

lacradas e, portanto, “cheias”. 

 O professor pediu que os alunos de cada grupo, bebessem toda a água contida em 

uma das garrafas. 

 Em seguida, o professor pediu que os grupos comparassem as garrafas lacradas 

“cheias” de água com a garrafa sem água. 

 Continuando com a técnica da “ironia de Sócrates”, o professor pediu que um 

representante de cada grupo levasse cada garrafa “vazia” para a mesa dele.  

 Todos os grupos, sem exceção, levaram todas as garrafas “vazias” para a mesa do 

professor. 

 Continuando, o professor pediu que os grupos discutissem entre si, durante cinco 

minutos, sobre o conteúdo das garrafas vazias e respondessem, por escrito, a pergunta sobre o 

que havia dentro das garrafas “vazias”. 

 Todas as respostas foram iguais, pois mencionaram que as garrafas que estavam 

“vazias”, não continham “nada”. “Isso sinalizava a confirmação de um conhecimento 

                                                           
21 Nota do autor. A maiêutica de Sócrates, aqui é considerada como a arte de “parir a ideia” ou de “dar à luz à 

ideia”, a partir de desafios mentais para elaboração de fundamentos apresentados pelo mestre.  
22 Nota do autor. A ironia de Sócrates, aqui é considerada como a técnica de contrapor ou desafiar os 

conhecimentos prévios apresentados na pergunta do interlocutor, utilizando outras perguntas “aparentemente 
ingênuas” – como se o mestre não conhecesse o fundamento da questão – para levar o interlocutor a se 
contradizer, pelo próprio raciocínio. 
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existente”, segundo Freire (2013, p.30), e a ZDP de Vygostsky,23 segundo Bastos (2 014, p. 

61), citados acima. 

 A seguir, utilizando a técnica da “maiêutica de Sócrates”, o professor estabeleceu um 

tempo de cinco minutos para que os grupos refletissem sobre a questão de o ar ocupar lugar 

no espaço.  

 Após a reflexão, o professor pediu que escrevessem a resposta, e a resposta 

predominante foi a de que “o ar realmente ocupa lugar no espaço”. 

             O professor, então, insistindo, usou a técnica da “ironia de Sócrates”, e formulou duas 

outras questões para que fossem discutidas em grupos e apresentassem as conclusões, também 

por escrito.  

 

As 2 questões propostas: 
  

 O ar é visível ou invisível?  

 

 As garrafas colocadas em sua mesa não tinham “nada” dentro e, portanto, estavam 

realmente “vazias”?  

 

 A grande questão girou em torno do significado das palavras: “cheia” e “vazia”. 

 Para os alunos como leigos – antes dos debates – o significado para “cheia” 

corresponderia a “algo com água” e “vazia” corresponderia a “algo sem água”.  

 Depois dos diálogos entre os alunos em grupos ou entre os alunos e o professor 

(diálogos sócio interacionistas), os significados das palavras “cheia” e “vazia” mudaram 

essencialmente para “cheia” correspondendo a “com água ou com ar”, e “vazia” 

correspondendo a “sem água, mas com ar”.  

 O significado da palavra “cheia” e da palavra “vazia” na fala como mediadora, fez 

toda a diferença conforme destaca Bakhtin (Marchezan, 2014. p.123), ao afirmar que a 

“palavra” é importante na comunicação de um “enunciado”. 

 
A palavra diálogo, ao contrário, é bem entendida, no contexto bakhtiniano, como 
reação do eu ao outro, como “reação da palavra à palavra de outrem”, como ponto 
de tensão entre o eu e o outro,  entre círculos de valores, entre forças sociais. A essa 

                                                           
23 A ZDP – zona de desenvolvimento proximal é a zona intermediária entre a zona de desenvolvimento real e a 

zona de desenvolvimento potencial. É ela que potencializa o desenvolvimento, modificando-o e trazendo uma 
amplitude de novas possibilidades. Portanto, o que antes era desenvolvimento real através da zona de 
desenvolvimento proximal torna-se potencial. (BASTOS, 2014, p. 61). 
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perspectiva, interessa não a palavra passiva e solitária, mas a palavra na atuação 
complexa e heterogênea dos sujeitos sociais, vinculada a situações, a falas passadas 
e antecipadas. (MARCHEZAN, 2014. p.123)  

 
 Após amplo debate, alguns grupos conseguiram perceber que “nenhuma garrafa 

estava realmente vazia”, porque nelas existia ar. O conhecimento estabelecido tornou-se um 

“conhecimento novo”. As mesmas garrafas que foram consideradas “vazias”, agora estavam 

“cheias de ar”.  

  

7.2.1.2  Pesquisa inicial resultou nas informações colhidas a seguir: 

 
 As principais substâncias químicas presentes na urina são: água; ureia; ácido úrico; 

hidróxido de amônio (ou amoníaco aquoso) e cloreto de sódio. 

 Segundo os dados coletados por um dos grupos, e apresentados abaixo, a urina 

humana, assim como a urina de outros animais, é composta principalmente de água (95%, em 

média), mas contém também ureia, ácido úrico, sal e outras substâncias, que são eliminadas 

durante o ato de urinar. A urina é o produto final, resultante da excreção renal.  

 O volume, a acidez e a concentração de sais na urina são regulados por hormônios, 

entre os quais o hormônio antidiurético e a aldosterona, sendo que esses hormônios atuam nos 

rins para garantir que a água, os sais e o equilíbrio, ácido-base (acidez ou alcalinidade do 

sangue e do fluido intersticial) do organismo se mantenham dentro de estreitos limites.  

 A presença de: açúcar, albumina, pigmentos biliares ou quantidades anormais de 

algumas substâncias, incluindo as constituintes habituais, na urina, são indicadores de 

doenças. A urina é normalmente estéril quando é expelida e tem apenas um leve odor. 

 O cheiro desagradável da urina deteriorada deve-se à ação de bactérias que provocam 

a liberação de amoníaco (gás amoníaco, cuja fórmula é NH3). 

 Um adulto saudável de dieta comum pode produzir entre 1.000 e 2.000 ml de urina 

por dia.   

  O volume mínimo de urina necessário para remover do organismo todos os produtos 

residuais é cerca de 500 ml em um homem de 70 kg; todo o volume produzido acima desse, 

consiste em excesso de água.  

  Uma grande ingestão de líquidos aumenta a quantidade de urina produzida; uma 

grande perda de líquido através da transpiração, vômitos ou diarreia conduz à sua produção 

diminuída.  
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  O volume de urina eliminado durante o dia é o dobro do produzido durante a  noite, 

nos humanos saudáveis.  

 
Observação: os dados acima foram coletados de diversas fontes não identificadas, no entanto 

estão dentro das referências encontradas na literatura médica, conforme os dados, a seguir, 

extraídos do Livro de Fisiologia Humana (GUYTON, 2011, p. 287).24 Portanto, para a 

proposta da pesquisa, foram considerados satisfatórios, pelo professor.  

 
Cerca de 180 litros de filtrado glomerular são formados a cada dia, mas menos de 
1% dessa quantidade, cerca de 1,5 litros por dia, são eliminados como urina. Apesar 
disso, esse pequeno volume ainda contém a maior parte dos produtos finais do 
metabolismo, altamente concentrados. Alguns desses produtos finais do 
metabolismo de maior importância são a ureia, o ácido úrico, a creatinina, os 
fosfatos, os sulfatos e o excesso de ácidos. (GUYTON, 2011. p. 287). 

 

 

7.2.1.3 Instruções para a coleta das amostras de urina 

 
 Cada aluno do grupo deveria coletar a urina eliminada em sua micção, em uma 

garrafa de plástico de água mineral, 500 mL de capacidade, em três dias alternados, e marcar 

com esmalte de unha ou caneta especial, o volume das suas micções nas três coletas, 

separadamente. Após a primeira coleta, fixava a primeira marca e desprezava a urina, após a 

segunda coleta, fixava a segunda marca e desprezava a segunda urina e, assim, na terceira 

coleta, fixava a terceira marca e também desprezava a urina, de tal modo que ao final a 

garrafa apresentaria três marcas correspondentes a três volumes de urina diferentes. 
 Após esse procedimento eles deveriam levar a garrafa com as três marcações, para o 

Laboratório e entregá-la para os alunos do Projeto PACAEM, para que eles medissem os 

volumes e calculassem a média das micções, por aluno, por grupo. Cada aluno obteria então, 

o volume médio de suas micções.  

 Na figura 17, são apresentadas fotos com amostras de urinas coletadas por dois 

alunos, com as marcações nas cores: rosa, azul e amarela correspondentes às orientações 

dadas pelo professor.   

 

                                                           
24  A obra citada encontra-se disponível na biblioteca do Instituto Biomédico da UFF. Consulta em 05/06/2014. 

Referência Bibliográfica - GUYTON, Arthur C. Fisiologia Humana. 6. ed. reimpr. Trad. Charles Alfred 
Esberard.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 564 p. Tradução do original Human Physiology. 
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    Figura 17 - Amostras de urina coletadas pela aluna A e pelo aluno B. 
 
 
A Figura 18 – Indica as médias dos volumes das micções da urina da aluna A e do aluno B. 
  

 
                  Figura 18 – Média dos volumes das micções da aluna A e do aluno B. 
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A Tabela 1 apresenta os volumes de urina de grupos de alunos das turmas da terceira série –  

em 2013 –  calculadas pelos alunos do PACAEM. Vale ressaltar que os nomes dos alunos são 

nomes fictícios. 

 

Turma 3001   
Alunos 1ºdia 2ºdia  3ºdia Médias 
Analu             169 ml 100 mL 120 mL  129,7 mL 
Rodrigo 250 mL 145 mL 95 mL 163,3 mL 
Michael 503 mL 510 mL 320 mL 444,3 mL 
Savio 346 mL 306 mL 242 mL 298  mL 
Turma 3002  
Alunos 1ºdia 2ºdia 3ºdia  
Solange 250 mL 178 mL 114 mL 180,6 mL 
Thaissa 272 mL 250 mL 214 mL 245,3 mL 
Daniel  142 mL 164 mL 180 mL 162,0 mL 
Nathália 250 mL 246 mL 94 mL 196,6 mL 
Diego 352 mL 304 mL 326 mL 327,3 mL 
Turma 3004  
Alunos 1ºdia 2ºdia 3ºdia  
Patrícia 260 mL 348 mL 352 mL 320,0 mL 
Jossana 76 mL 112 mL 180 mL 122,6 mL 
Brenda 136 mL 62 mL 225 mL 141,0 mL 
Juliana 250 mL 234 mL 200 mL 228,0 mL 
Natasha 136 mL 290 mL 436 mL 287,3 mL 
Jessica  165 mL 270 mL 205 mL 213,3 mL 
Jessica  204 mL 148 mL 142 mL 164,6 mL 
Ingrid 408 mL 320 mL 244 mL 324,0 mL 
Lucas  236 mL 186 mL 62 mL 161,3 mL 
Gabriela 195 mL 260 mL 200 mL 218,3 mL 
Davison 270 mL 320 mL 455 mL 348,3 mL 
Jafferson 155 mL 195 mL 250 mL  200,0 mL 
Turma 3005   
Alunos 1ºdia 2ºdia 3ºdia  
Ana Laura 180 mL 238 mL 300 mL 239,3 mL 
Ana Laura 137 mL 145 mL 180 mL 154,0 mL 
Monique 250 mL 198 mL 124 mL 190,6 mL 
Thamilles 238 mL 252 mL 292 mL 260,6 mL 
Bernardo 570 mL 400 mL 250 mL 406,6 mL 

                              
   Tabela: 1 – Tabela com os volumes de urina dos alunos das turmas da  
       terceira série em 2013. 
 
 Os alunos do PACAEM fizeram os cálculos para o volume médio de todas as 

micções relacionadas na tabela1, com as medidas dos volumes de urina de alunos do terceiro 

ano em 2013, e o volume médio aproximado de todas as micções encontrado é 250 mL. 



85 
 

 

 

7.2.1.4 Pesquisa dos modelos de caixas de descarga sanitárias 

  

 Uma vez obtidos os resultados, cada grupo deveria visitar várias lojas de materiais de 

construção e fotografar ou filmar os vários modelos de caixas de descarga, que são acopladas 

aos vasos sanitários residenciais. Deveria, também, coletar o maior número possível de 

informações sobre o funcionamento e o volume de água de arraste para cada modelo, 

pesquisando junto aos respectivos fabricantes. 

 Os modelos de caixa de descarga sanitária encontrados pelos grupos de alunos 

foram: 

 

7.2.1.4.1 Modelo antigo 

 

O Modelo antigo de caixa está representado pela figura 19, a seguir:  

 
                        Figura 19  – Modelo antigo de caixa de descarga sanitária 

 

Volume aproximado de água em um dos modelos antigos de caixa de descarga acoplada à 

bacia sanitária = 18.000 mL; 
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Importante: a legenda que está indicada na caixa antiga, trás a informação relativa ao gasto 

de 6.270% de água a mais que urina. Esta informação permite calcular o volume de urina 

médio referente a essa porcentagem, assim: 

 

Pode-se considerar que 6.270% é igual a 62,70 vezes mais água do que urina. 

Pode-se considerar o volume aproximado da caixa antiga = 18.000 mL 

  

Dividindo 18.000 mL por 62,7, encontra-se o valor aproximado de 287 mL (este é o volume 

médio aproximado de urina utilizado pelo fabricante, para o cálculo da relação 6.270%). 

 

 Comparando o volume médio aproximado das micções dos alunos das turmas da 

terceira série em 2013 e correspondente a 250 mL, com o volume médio usado pelo fabricante 

e correspondente a 287 mL, pode-se concluir que os valores dos volumes das urinas utilizados 

para os cálculos dos alunos do PACAEM são compatíveis e, portanto, bem confiáveis.  

 

7.2.1.4.2  Modelo ecológico 

 

O Modelo ecológico está representado pela figura 20, a seguir:  

 
                              Figura 20 – Modelo ecológico  
 
 
 A legenda do modelo ecológico indica 2.369% o que corresponde a 23,69 vezes mais 

água gasta na descarga do que o volume de urina em uma micção. 
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 Comparando o gasto do modelo antigo com o gasto do modelo ecológico, obtém-se a 

seguinte relação: 

 
Modelo antigo:      62,7      correspondendo  a    100% 
Modelo ecológico:  23,7      correspondendo  a       x%                 x = 37,8% 
  
 O valor encontrado indica que o modelo ecológico gasta aproximadamente 38% da 
água de esgotamento gasta no modelo antigo, representando uma economia de água 
significativa. 
  
 

7.2.1.4.3  Modelo de acolhimento duplo 

 

Modelo de acolhimento duplo, indicado na figura 21, a seguir: 

 

 
                             Figura: 21  –  Modelo de acolhimento duplo 

 

Volume aproximado de uma caixa de acoplamento ecológica.  
 
No maior acionamento  =  6.800 mL e no menor acionamento  = 3.400 mL. 
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 Para o modelo de acolhimento duplo, na regulagem para 3.400 mL, o gasto de água 

de esgotamento é ainda menor, se comparado com o modelo ecológico, isto é, metade do 

gasto do modelo ecológico.  

 

7.2.2 Segunda etapa da pesquisa – orientações e instruções para os grupos  

 
   Nessa etapa o tema do projeto foi trabalhado baseado em um novo paradigma, que 

visa uma ecologia na qual o ser humano esteja não só inserido na natureza, como também dela 

seja participante ativo, enquanto ser social e natural. 

 

7.2.2.1 Proposta para desenvolver os estudos de ciências  

 

 Essa proposta pretende desenvolver os estudos de Ciências – em nossa área de 

atuação – integrados a uma Educação Ambiental, sob a perspectiva de CTSA. 

 O trabalho dos grupos de alunos para essa segunda etapa consistiu em quatro partes. 

 A primeira parte determinou que cada grupo realizasse uma entrevista com uma 

pessoa da comunidade, adulta e responsável, e gravasse o conteúdo em vídeo – com 

autorização da gravação e da publicação declarada pela pessoa entrevistada. Antes de começar 

a entrevista propriamente dita, o grupo deveria explicar detalhadamente a proposta da 

pesquisa.  

 Depois de explicarem a proposta, os componentes do grupo fariam três perguntas. 

  1ª pergunta: você entendeu claramente a proposta da pesquisa? 
 
  2ª pergunta: você tinha consciência do gasto excessivo de água com o uso das 
descargas domésticas, diariamente, nas micções, antes de conhecer nossa pesquisa? 
 
  3ª pergunta: que proposta você teria para resolver esse problema?  

 

 A segunda parte determinou que cada grupo elaborasse uma proposta para solucionar 

o problema central da pesquisa realizada na primeira etapa e a apresentasse em forma de 

textos, fotos, vídeos ou PowerPoint, a fim de ser examinada livremente por todos os grupos e 

pelo professor, para a avaliação bimestral. 

 A terceira parte consistiu em elaborar um relatório final, escrito, com o conteúdo das 

três respostas, inclusive com a transcrição da entrevista, com fotos e vídeos de todos os 

registros feitos nessa etapa.  
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 Finalmente, após debates em classe com todos os alunos, em cada turma, os alunos 

escolheram as melhores soluções recebidas pelos grupos entre todas.  

 As avaliações finais constituíram parte da média final para o quarto bimestre, 

conforme estabelecido.  

 Observação: em virtude do pouco tempo disponível para as aulas regulares, os 

debates não puderam contemplar todo o universo de questões levantadas, mas ficou a 

expectativa de uma grande contribuição para uma boa formação cidadã, especialmente na 

relação CTSA. 

 

7.3 ENSINO EFETIVO 

 

 Em Pedagogia se aprende que o processo educacional está submetido a um “binômio 
inseparável e indissolúvel chamado ensino/aprendizagem”, de tal forma que um não ocorre 

sem o outro e, vice-versa. Não existe ensino sem aprendizagem. Não há docência sem 

discência, por isso, Freire (2013) usa apropriadamente a expressão “dodiscência”. 
 Em Pedagogia, também se aprende que toda Teoria Educacional não tem qualquer 

significado sem a Prática Educacional e, vice-versa, de tal forma que a Prática Educacional 

fomenta, provoca e cria a Teoria Educacional, enquanto a Teoria Educacional fomenta, 

provoca e cria a Prática Educacional, numa relação substancialmente dialógica. 

 

 Em Pedagogia, também se aprende que o processo educacional é essencialmente 

consequente e socializável, de tal forma que todo o conteúdo do processo 

ensino/aprendizagem transpira, exala para além do binômio docente/discente, para o entorno 

social. 

 Este é o contexto desta pesquisa, no qual o Enfoque Prático foi marcadamente 

acentuado, a tal ponto de igualá-lo, em importância, ao Enfoque Teórico que fundamentou 

esta pesquisa. 

 

7.3.1 Ensino de química no laboratório 
  

 Com as medidas efetuadas, procedeu-se aos cálculos da relação (ou quociente) “R” 

entre o volume da água de esgotamento sanitário, nas descargas residenciais, e o volume de 

urina médio das micções dos alunos, com os seguintes resultados:  
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7.3.1.1 Cálculos da Relação “R” com o volume médio da urina na micção do Aluno B. 
 

A Relação “R” com o modelo antigo de caixa. 

 

Volume do modelo antigo de caixa = 17.713 mL, aproximando, fica 18.000 mL. 

Volume médio das três micções do aluno B = 356,7 mL, aproximando fica 360 mL.  

 

R = 18.000 mL   ÷   360 mL, logo  “R”  é aproximadamente igual a 50 vezes mais água do 

que urina. 

 

A Relação “R” com a caixa ecológica (6.800 mL) 

 

Volume da caixa ecológica = 6.800 mL.  

Volume médio das três micções do aluno B = 360 mL.  

 

R = 6.800 mL   ÷   356,7 mL, logo  R  =  19,1 (aproximadamente 20 vezes mais água do que 

urina). 

 

 
A Relação “R” com caixa de acolhimento duplo (6.800 mL e 3.400 mL) 
 
 

 Observação: os cálculos para volumes de 6.800 mL já foram realizados no item 
acima. Os cálculos para volume de 3.400 mL são, evidentemente, a metade, isto é: para o 
acionamento do menor volume, a relação “R” cai para 10 vezes mais água do que urina. 
 
7.3.1.2 Pesquisa realizada por outro grupo de alunos com soluções testadas. 

 
Caixa de descarga acoplada ao vaso sanitário  

 
 Nos modelos mais comuns, a quantidade de água varia entre 6.000 e 8.000 mL por 

descarga. Com a força dessa água de esgotamento, os dejetos são levados pelo cano, até a 

água ficar novamente estancada.  
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Marca: Deca 
Altura: 74 cm 

Largura: 39,5cm 

Comprimento: 64,5cm 

Capacidade: 6.000 mL 

Peso: 26,9 kg 

 

Marca: Incepa 
Capacidade: 6.000 mL 

Dimensões 

Altura: 76 cm 

Largura: 40 cm  

Comprimento: 61,5cm 

Peso: 26,9 kg 

  

Outros cálculos. 

 

Coleta da urina do aluno C:  
Primeiro dia de coleta: 180 mL 

Segundo dia de coleta: 230 mL 

Terceiro dia de coleta: 300 mL 

Total = 718 mL 

Tirando o volume médio de urina são 718 mL ÷ 3 = 232,3 mL 

 

Relação: Água de esgotamento / Volume de urina do aluno C 
 

 6.000 mL ÷ 232,3 mL = 25,8 (aproximadamente) vezes mais água de esgotamento do 

que urina. 

 

Coleta da urina da aluna D 
 
Primeiro dia de coleta: 137 mL 

Segundo dia de coleta: 145 mL 

Terceiro dia de coleta: 180 mL 
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Total = 462 mL 

Tirando o volume médio de urina: 462 ÷ 3 = 154 mL 

 

Relação: Água de esgotamento / Volume de urina da aluna D. 
 6.000 mL / 154 mL = 38,96 (aproximadamente) vezes mais água de esgotamento do 

que urina. 

 
7.3.2 Ensino de química em sala de aula. 
  Comparando os resultados, observa-se uma redução significativa do desperdício de 

água nas descargas domésticas, com a mudança para os modelos ecológicos e de duplo 

acionamento. Mesmo assim, ainda é um gasto muito grande. 

 O progresso que trouxe a água tratada para dentro das residências e o avanço 

tecnológico nos aparelhos sanitários em banheiros internos trouxeram conforto e facilidade 

nas descargas. 

 Todavia, algumas inquietações permanecem e, provocam o questionamento sobre o 

destino dos rejeitos sanitários e como estão os processos de proteção ambiental no sistema 

urbano? Como ocorre o sistema de esgotamento sanitário em populações sem rede de 

saneamento básico e em regiões pouco desenvolvidas? 

 Além disso, é fundamental saber de que forma é feita a utilização dos componentes 

químicos da urina nos rejeitos sanitários como adubos orgânicos e como fertilizantes naturais. 

 Também é fundamental saber quais são as alternativas para substituir a água tratada 

nas descargas domésticas. 

 Por fim, essas questões envolvem, sobretudo, o esforço por desenvolver uma  

consciência cidadã. 

 Em cada turma, a discussão foi estimulante e produtiva. Alguns dos itens acima 

foram mais debatidos que outros, em virtude do pouco tempo disponível. No entanto, os 

resultados apontaram para uma conscientização geral sobre a necessidade de mais cuidados 

para evitar o desperdício de água.  

 Um dos grupos apresentou a figura 22, muito provocadora, a seguir: 
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                   Figura 22 – Torneira com filete de água 

 

7.3.2.1 As principais substâncias químicas na urina, pesquisadas e apresentadas pelos alunos 

foram: ácido úrico; ureia; amoníaco e cloreto de sódio.  

 

 Ácido úrico 

   

 O ácido úrico é um composto orgânico de carbono, nitrogênio, oxigênio e 

hidrogênio. 

 O ácido úrico é encontrado na urina em pequenas quantidades.  

Fórmula química é C5H4N4O3.  

Nomenclatura IUPAC: 7,9-Dihydro-1H-purine-2,6,8 (3H)-trione. 

Massa molar: 168,0 g/mol 

Ponto de fusão: 300 ºC 

Densidade: 1,87 g/mL 

Solubilidade: levemente solúvel em água. 

 

Cálculo da massa molar do ácido úrico:  12.5 + 1.44  + 14.4  +  16.3  =  168,0 g/mol 
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Cálculo da composição centesimal do ácido úrico e da fórmula centesimal do ácido 
úrico, como modelo. 
Porcentagem de Carbono 
168 gramas (massa molar do ácido úrico)       correspondem a            100 % do composto 

60 gramas (massa do carbono)         correspondem a             x %  do carbono 

 

então: x = 35,7 % de carbono. 
       
 
Porcentagem de Hidrogênio 
 
168 gramas (massa molar do ácido úrico)      correspondem a   100 % do composto 

04 gramas (massa do hidrogênio)        correspondem a       y % do hidrogênio 

 
 
então: y = 2,4 % de hidrogênio. 
 
 
Porcentagem de Oxigênio 
168 gramas (massa molar do ácido úrico)        correspondem a   100 % do composto 

48 gramas (massa do oxigênio)         correspondem a    z % do oxigênio 
 
 
então: z = 28,6 % de oxigênio. 

 

Porcentagem de Nitrogênio 
168 gramas (massa do ácido úrico)  correspondem a  100 % do composto 

56 gramas (massa do nitrogênio)  correspondem a        w % do nitrogênio 

 

então: w = 33,3 %  de Nitrogênio.  
 
  
 Com as porcentagens de cada elemento formador do ácido úrico encontradas, obteve-se 

a seguinte Fórmula Centesimal:  C35,7%  H2,4%  O28,6% N33,3% 
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Ureia 

     A ureia é um composto orgânico cristalino, incolor; também é encontrado na urina 

em pequenas quantidades. 

Fórmula química é CH4N2O.  

Nomenclatura IUPAC: 7,9-Dihydro-1H-purine-2,6,8 (3H)-trione. 

Massa molar: 60,0 g/mol 

Densidade: 1,32 g/mL 

Ponto de fusão: 133 °C 

Solubilidade: solúvel em água. 

 

Cálculo da massa molar da ureia: 12 + 1.4 + 14.2 + 16  =  60,0 g/mol 

 

Gás amoníaco 

 É um composto gasoso, incolor, de cheiro irritante; também é encontrado dissolvido na 

urina em pequenas quantidades, formando o hidróxido de amônio – NH4OH (aq).  

Fórmula química é NH3 

Massa molar: 17,0 g/mol 

Solubilidade: solúvel em água. 

 

Cálculo da massa molar do amoníaco: 14 + 1.3 = 17,0 g/mol 

 

Cloreto de sódio 

    Conhecido como sal de cozinha, é um composto sólido, cristalino, branco, inodoro; 

também é encontrado dissolvido na urina em pequenas quantidades. 

Fórmula química é NaCl 

Massa molar: 58,5 g/mol 

Ponto de fusão: 801°C 

Densidade: 2,7 g/mL 

Solubilidade: solúvel em água, amoníaco, metanol, glicerol e propilenoglicol 

 

Cálculo da massa molar do cloreto de sódio: 23 + 35,5 = 58,5 g/mol 

 
Importante: os cálculos da composição centesimal e da fórmula centesimal dos 
compostos ureia, amoníaco e cloreto de sódio, estão apresentados no  Apêndice 4.  
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7.4 SOLUÇÕES FINAIS PROPOSTAS PELO PROJETO PARA REDUZIR OS GASTOS 

DE ÁGUA  

a) águas de reuso; 

b) instalar caixas de descarga ecológicas; 

c) coletar urina para produzir eletricidade; 

d) deixar para dar descarga após várias micções; 

e) urinar durante o banho; 

f) recolher e juntar em recipiente separado, temporariamente, a urina de várias 

micções para uma única descarga; 

g) substituir as caixas com modelo antigo por caixas de duplo acolhimento; 

h) recolher a urina para uso na preparação de adubo orgânico. 

i) colocar garrafas pet cheias de água dentro das caixas de descarga, conforme as 

figuras 23 e 24 abaixo: 

 

  

 
             Figura 23 – Caixa de descarga – modelo antigo – acoplada ao vaso sanitário com  as garrafas de  
                                    água, antes de colocá-las dentro da caixa.  
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                        Figura 24 – Caixa de descarga com 3 garrafas pet de 500 ml cheias, com água  
                               dentro, colocadas na caixa de descarga – modelo antigo. 
 

Importante: a urina humana é rica em nitrogênio, fósforo e potássio e entra na composição de 

adubo orgânico, produzido pela equipe do Projeto PACAEM, em Itaipuaçú – no Município de 

Maricá – RJ, no processo de compostagem, usando: restos de comida; fezes de galinha ou de 

gado; palha seca e cinza de carvão (recolhidos de churrasqueiras), para uma experiência bem 

sucedida em plantio de frutas em terreno arenoso (beira-mar), conforme as figuras: 25, 26, 27, 

28 e 29 a seguir: 

 
                              Figura 25 – Restos de comida  (matéria orgânica) 
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  Figura 26 – Muda de enxerto de laranja lima plantada na areia – 2009 
 

 

 
  

  Figura 27 – O mesmo pé de laranja lima, com 5 anos de plantada, já na terceira  
 colheita em março de 2014.  
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        Figura 28  – Pé de tangerina (mexerica)  plantada em março de 2012,  com apenas  
     dois anos, produzindo a  primeira fruta em 1º de março de 2014. 
 
 
 

 

             Figura 29  –  Outra foto do mesmo pé de tangerina em 26 de  setembro de 2014 – 6 meses depois. 
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7.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O PROJETO URINA  

 

 Ao término da realização do Projeto Urina, pudemos constatar o envolvimento dos 

grupos de alunos, que foi muito estimulante com a participação quase total deles. 

 Os trabalhos apresentados, na maioria, também foram de boa qualidade, apesar de 

alguns poucos trabalhos não terem sido tão bons. 

 Os debates com as turmas regulares do Ensino Médio foram limitados pelo pouco 

tempo disponível, porém, despertaram muito interesse, indicando, claramente, o surgimento 

de novos talentos para a área de ciências. 

 Além disso, foi possível, para os alunos do terceiro ano que participam do PACAEM, 

aprofundar mais as questões relativas ao tema CTSA, em virtude do tempo extra 

disponibilizado para o projeto. 

 Houve constatação, em vários grupos, do envolvimento efetivo não só de familiares, 

como também, em várias oportunidades, da participação e colaboração de professores de 

outras disciplinas com o projeto. 

 Não obstante, foi possível aplicar, em várias ocasiões, a problematização, a 

dialogicidade e a zona de desenvolvimento proximal, sempre que trocas aconteciam entre 

pequenos grupos e o professor. 

 Ficou muito claro que a relação quarenta alunos para um professor dificulta a 

aplicação das teorias básicas do referencial teórico proposto para essa pesquisa, sobretudo 

quando um professor precisa dar conta de mais de quatrocentos alunos por ano, conforme 

relatado na seção 4.  

 O sucesso do projeto estimula a continuidade da proposta para aplicação junto a 

novos grupos de alunos das terceiras séries vindouras. 

 Finalmente, é possível concluir que as aulas regulares em sala de aula, com tempo 

limitado, sem os recursos e tempo disponíveis para as elaborações e reflexões, no modelo 

predominante das “aulas clássicas e tradicionais”, não estimulam, nem produzem os 

resultados como os que foram alcançados no Projeto Urina. 

 Se as teorias propostas no referencial teórico pudessem ser aplicadas de forma mais 

consistente, por todos os professores e com todos os alunos, possivelmente não se encontraria 

a frase que está escrita no flanelógrafo ao lado do “quadro de giz”, de uma das salas de aula 
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do LNP, com os seguintes dizeres: “A Escola é a prova de que o inferno existe”,25 conforme 

as figuras 30 e 31, a seguir: 

 
                      Figura  30- A Escola é a prova de que o inferno existe. 
 

 

  
 Figura 31 – Sala 26, do 2º andar do LNP, onde está o quadro de giz com a  
   inscrição “A Escola é a prova de que o inferno existe”. 

 

                                                           
25 Esta frase está escrita ao lado do ”quadro de giz” – no flanelógrafo, da sala 26, do segundo andar do LNP –

desde o início do ano de 2013. Autor (a) desconhecido (a). 
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8. RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

8.1 RESULTADOS E DISCUSSÕES SOBRE O PROJETO PACAEM 

 

8.1.1 Número de alunos participantes 
  

 A proposta do Projeto estabelece o número de 35 alunos (todos voluntários) por ano, 

por causa do espaço físico do Laboratório de Química do LNP. Há uma evasão de 

aproximadamente cinco alunos em cada ano, o que gera uma participação efetiva de cerca de 

trinta alunos/ano. Esse número tem se mostrado satisfatório, a cada ano que passa. 

 Foi constatado que a procura pelo Projeto sempre é maior do que as possibilidades de 

atendimento, por razões estruturais e, então, as participações são definidas por ordem de 

inscrição. 

 

8.1.2 Carga horária máxima prevista para o curso 
 

 O período de atividades do Projeto se desenvolve entre os meses de março e 

novembro – conforme foi apresentado no Capítulo 5, seção 5.1.11 – então o tempo máximo 

previsto para a participação de cada aluno, após os 2 anos de participação, é de 192 horas 

efetivas, além das horas dedicadas às visitas a instituições acadêmicas e outras participações 

extras descritas ao longo do texto. 

 

8.1.3 Produção de vídeos 
 

 Como resultado parcial do Projeto, foram produzidos mais de setenta vídeos (não 

editados completamente), com experimentos de Química realizados em Laboratório, com 

palestras nas Semanas de Química, com visitas à instituições científicas e com outras 

atividades especiais. 

 
8.1.4 Formação e atuação de monitores 
 

 Durante as atividades do Projeto, os alunos são preparados para atuarem como 

monitores nas aulas regulares de Laboratório de Química que são realizadas em cada 

bimestre, com as turmas da terceira série do Ensino Médio, atuando nas 6 turmas, totalizando 
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24 aulas práticas. 

 

8.1.5 Certificados de participação no projeto 
 

 Ao final das participações, os alunos recebem um certificado emitido pelo LNP –

SEEDUC – RJ, com a indicação do total de horas de trabalhos regulares. 

 

8.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES SOBRE O PROSEQUI 

 

As 5 Semanas de Química do LNP foram realizadas consecutivamente desde 2009, 

uma em cada ano, até 2013. 

As realizações foram diversas e, com a evolução das experiências se tornaram mais 

abrangentes e produtivas, com destaque para alguns eventos, tais como: 

 

a) reorganização e montagem do Laboratório de Química do LNP, em 2009; 

b) participação de alunos dos cursos de Licenciatura em Química da UFF – em 

todas as 5 semanas – sob a supervisão do Professor Jairo Paes Selles –  

Professor de Prática de Ensino de Química da Faculdade de Educação da UFF; 

c) participação dos alunos do PIBID – UFF, em 2011, sob a supervisão da 

Professora Bianca Schimidt; 

d) realização da Primeira Semana de Química da DRPBL –  2012, sob a 

supervisão da Professora Vanessa Braga – Coordenadora de Ensino da DRPBL 

– SEEDUC – RJ; 

e) realização de várias palestras na V Semana de Química, em 2013 como a 

seguintes: 

– palestra: Química Divertida – Dra. Márcia Narciso Borges – Professora  

 Associada IV – Departamento de Química Orgânica – UFF e 

Coordenadora dos Projetos de Química da Casa da Descoberta – UFF e 

Professora do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Natureza 

do IQ/UFF; 

– palestra: A Relatividade Geral e as Hipóteses sobre a Origem dos 

Elementos Químicos – Professor José Antônio Souza – Professor 

Associado e Decano do Instituto de Física da UFF; 



104 
 

 

– palestra: PROJETO FAPERJ/LICEU/UFF – Dra. Rose Latini – Professora 

do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Natureza do IQ/UFF e 

Coordenadora do Projeto FAPERJ/LICEU/UFF; 

– palestra: "ÁGUA, QUÍMICA E ENSINO" – Dra. Maria Bernadete Pinto 

dos Santos – Professora do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 

da Natureza – IQ/UFF e Coordenadora do Programa de Pós-Graduação de 

Ensino de Ciências (PPECN) – IQ/UFF.  

f) participação e apresentação de trabalhos experimentais de vários Colégios 

convidados, na IV Semana de Química, em 2012, quais sejam: 

 

– Colégio Estadual Walter Orlandini – SEEDUC-RJ – São Gonçalo, sob a 

supervisão do Professor Luciano Peres de Castro;  

– Colégio Estadual Professor Renato Azevedo – SEEDUC-RJ – Cabo Frio, 

sob a supervisão da Professora Simone Cristina Borges dos Santos; 

– Colégio Estadual Manuel de Abreu – SEEDUC-RJ – Niterói, sob a 

orientação das Professoras Denise Fernanda Rodrigues; Elizabeth Garcia de 

Souza Alves e supervisão da Professora Márcia Narcizo Borges – 

Professora do Mestrado Profissional de Ensino de Ciências – UFF; 

– Colégio Estadual Antônio Pinto de Moraes – SEEDUC-RJ – Araruama, sob 

a supervisão do Professor Jorge da Silva Marques; 

– Colégio Estadual Dr. Feliciano Sodré e Colégio Estadual José Rascão – 

SEEDUC-RJ – São Pedro da Aldeia, sob a supervisão da Professora 

Vanessa Castañon ; 

– Colégio Estadual José Bonifácio – SEEDUC-RJ – Cabo Frio, sob a 

supervisão da Professora Fernanda Barreto Lagoeiro de Oliveira; 

– Colégio Santa Mônica – unidade São Gonçalo e Colégio Santa Terezinha – 

São Gonçalo – RJ, sob a supervisão do Professor Luciano Peres de Castro. 

  

 A organização e realização da V Semana de Química do LNP foi muito prejudicada 

pela extensiva greve dos profissionais da Educação do Estado do Rio de Janeiro, 

compreendendo os meses de setembro e outubro do ano de 2013, desde sua preparação até 

realização, com nenhuma participação de outras Escolas da DRPBL.  

 Destaca-se que o envolvimento dos alunos do LNP sempre foi marcadamente 

efetivo, assim como dos demais membros da comunidade liceísta. 
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8.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES SOBRE O PROJETO FAPERJ/LICEU/UFF 

 

 Em virtude do curto espaço de tempo decorrido desde o início das atividades do 

Projeto, que começaram em março de 2014, são poucos os resultados já alcançados, mas 

podemos contabilizar algumas realizações e conquistas. 

 

8.3.1 Realizações 
 

 Duas visitas com finalidade de pesquisa de campo já foram realizadas. A primeira, 

no dia 04 de junho de 2014, quando os alunos participantes do projeto visitaram a ETA da 

CEDAE, em São Gonçalo – RJ, onde receberam muitas informações e esclarecimentos à 

respeito do tratamento das águas que servem à comunidade de Niterói e São Gonçalo. 

 A segunda, no dia 30 de julho de 2014, na qual os alunos participantes do Projeto, 

visitaram e conheceram a parte do Projeto Urina que envolve a utilização da urina humana, 

como fertilizante orgânico e cuidados com gasto excessivo de água nas descargas sanitárias 

domésticas. 

 

8.3.2 Equipamentos e material permanente 
 

 Como resultado imediato do Projeto já estão disponibilizados pela FAPERJ e já 

foram entregues ao LNP, os seguintes itens: 

a) uma capela com exaustor, para o Laboratório de Química; 

b) um computador (laptop) com bons recursos; 

c) uma impressora multifuncional; 

d) um HD externo com 1 TB de memória; 

e) duas placas de aquecimento. 

   

 A primeira etapa da pesquisa proposta pelo Projeto que trata da qualidade da água 

oferecida à comunidade liceísta (abrangendo os Municípios de Niterói, São Gonçalo, Maricá, 

e Itaboraí) está quase concluída. 
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8.4 RESULTADOS E DISCUSSÕES SOBRE O PROJETO URINA 

  

 O principal resultado do Projeto Urina é a sua apresentação como Produto Final do 

Curso de Mestrado Profissional de Ensino de Ciências da Natureza – IQ/UFF, além de outros 

resultados obtidos. 

 
8.4.1 Desperdício de água tratada 
 
 A relação “R” (ou quociente) entre o volume de água de esgotamento sanitário gasto 

nas descargas domésticas e o volume de urina eliminado em cada micção dos alunos 

surpreendeu a todos os participantes da pesquisa, direta ou indiretamente. 

 
 Os cálculos de “R” realizados com o volume médio da urina coletada pelo aluno B, 

referidos no Capítulo 6, na seção: 6.3.1, indicaram o excessivo gasto de água tratada, 

denunciando um desperdício, até então, “desconhecido” de todos.   

 Outros resultados verificados nas próprias especificações técnicas apresentadas pelos 

fabricantes dos vários modelos de caixa de acoplamento sanitário, apresentados no Capítulo 6, 

na seção 6.2.1.4, confirmaram o desperdício de água tratada de acordo com os cálculos 

realizados conforme: 

a) a seção 6.2.1.4.1, o modelo de caixa antigo gasta 62,70 vezes mais água do 

que urina; 

b) a seção 6.2.1.4.2, o modelo ecológico gasta 23,69 vezes mais água do que 

urina; 

c) a seção 6.2.1.4.3, o modelo de acolhimento duplo gasta 20,90 vezes mais 

água do que urina no maior volume de água do reservatório e 10,45 vezes no 

menor volume. 

  

 O item anterior demonstra as possibilidades de redução desse desperdício conforme o 

modelo de caixa escolhido. 

 
8.4.2 Urina para produzir adubo orgânico para cultivo de frutas em Itaipuaçú  
   

 Para aplicar os fundamentos teóricos que embasam essa pesquisa, no Projeto 

Urina – iniciado em 2013 – foi elaborada uma pesquisa de campo onde os alunos puderam 

vivenciar o cultivo de laranjas em terreno arenoso (beira-mar), na localidade de Itaipuaçú – 
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Maricá – RJ, com aplicação de técnicas de compostagem e de preparação de covas especiais 

para plantio de mudas de laranjeiras e outras frutas, com adubos orgânicos (preparados por 

alunos e professores) correção de acidez do solo, desenvolvido pelo Projeto PACAEM, desde 

2009. 

 A problematização da questão do plantio consistiu em contrapor o que cada aluno 

conhecia previamente sobre o “como plantar empiricamente” e o “como plantar usando 

técnicas especiais de plantio” até então desconhecidas pelos alunos. 

 Os resultados do plantio são surpreendentes. Após 6 anos de plantio  das primeiras 

mudas – em 2009 – já houve 3 colheitas das frutas. Há duas mudas (enxerto) plantadas com 

apenas 2 anos e que já produziram as primeiras laranjas e tangerinas.  

 

8.5 PROPOSTAS PARA MELHORIA DO ENSINO DE QUÍMICA  

 

 Como propostas para melhorar o Ensino de Química no Ensino Médio, nas Escolas 

da rede estadual, foram apresentados dois projetos, a saber: O Projeto de Alfabetização 

Científica Para Alunos do Ensino Médio – PACAEM e o Projeto Semanas de Química do 

Liceu Nilo Peçanha – PROSEQUI – Escola Pública, em Niterói-RJ, desenvolvida durante os 

últimos seis anos e um terceiro projeto – o Projeto FAPERJ, aprovado em dezembro de 2013 

e o Projeto Urina. Todos ligados à Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro 

(SEEDUC) e desenvolvidos no Liceu Nilo Peçanha.  

 Os resultados das “realizações efetivas” foram e, estão sendo, comprovadamente 

estimulantes e animadores. 

 

8.7 SUCATEAMENTO DA ESCOLA PÚBLICA  

 

 Outro resultado verificado nas respostas das entrevistas e nos questionários 

respondidos pelos professores consultados e confirmado por denúncias apresentadas pela 

imprensa local, foi o “sucateamento da Escola Pública”. Várias reportagens em jornais 

regionais registraram: 

a)  o enorme número de professores que abandonam as EPEM-R, por dia, como, por 

exemplo, no artigo  do Jornal do Brasil. Publicado em 14 de maio de 2013, com o 

título: “RIO – Por dia, quase três professores pedem demissão da rede estadual de 

ensino. Baixos salários são principal causa de pedidos de exonerações dos mestres”; 
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b) O baixo investimento em educação, matéria publicada em 09/08/2013 – Jornal do 

Brasil – “Sucateamento de escolas no Rio reflete pouco investimento. Até junho 

governo liberou apenas 22% do orçamento para educação”; 

c) A evasão escolar na rede estadual. “Meio Milhão de alunos somem em escolas da rede 

estadual” – O Dia, artigo publicado em 03/06/2014. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS    
 
 Este trabalho apresentou um “perfil parcial” da atual e difícil realidade da Escola 

Pública de Ensino Médio do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da contribuição de 20 

professores selecionados, conforme a primeira parte do tema gerador da pesquisa. A seguir, 

ele apresentou propostas alternativas efetivamente testadas através de projetos que 

demonstraram bons resultados, no intuito de contribuir para a melhoria do processo 

ensino/aprendizagem, de acordo com a segunda parte do tema gerador, além de contribuir 

para o alcance do objetivo geral proposto. 

As entrevistas propiciaram o desenho de um perfil desalentador da EPEM-RJ e os 

questionários forneceram informações para a identificação das condições precárias da prática 

pedagógica nessas Escolas. Tanto as entrevistas como os questionários foram realizadas 

envolvendo os mesmos 20 professores – com o exigente perfil de qualificação indicado. 

 Quanto aos objetivos específicos, foram verificadas as reais possibilidades que um 

professor dessa Escola possui para desenvolver de forma eficiente a sua ação pedagógica que 

se revela muito limitada. 

 Sendo assim, foi verificado que a correlação entre as aulas programadas e as aulas 

efetivamente ministradas não foram satisfatórias.  

 Foi constatado, ainda, que poucos alunos conseguem uma atenção mais 

individualizada, apenas com as chamadas “aulas tradicionais”, devido ao número muito 

grande de alunos nas turmas, para que se estabeleça uma relação professor/aluno de forma 

eficaz, no processo escolar regular. 

 Da mesma forma, foi levantado que as determinações regulamentares propostas 

atualmente pela SEEDUC-RJ, são desproporcionais à disponibilidade e às possibilidades dos 

professores no exercício regular de sua regência, nessa conjuntura atual.  

 Além disso, pela motivação e resultados demonstrados em todas as atividades 

práticas e teóricas, verificou-se que as alternativas estratégicas e metodológicas apresentadas 

na pesquisa contribuíram para um melhor desempenho dos alunos, no aprendizado de 

Química; somando-se, ainda, a validação de que a criatividade e a participação dos alunos 

tiveram muita influência na construção de seus conhecimentos. 

 Quanto ao último objetivo específico proposto, não foi possível avaliar mais 

detidamente o alcance da proposta. Contudo, ficou a esperança de que os alunos e os 

professores envolvidos em qualquer das partes dessa pesquisa, possam descobrir uma 

Química mais envolvente, salutar e motivadora, em algum momento próprio.   
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  Sobre os projetos relatados, constatou-se que são muito trabalhosos e exigem uma 

dedicação maior de todos os participantes, o que dificulta o envolvimento de muitos 

professores, por causa da manutenção desse modelo de Escola que vem sendo mantido. 

Porém, mesmo assim, encontram-se professores, alunos, direções escolares e a comunidade, 

dispostos à boa luta. 

  Nesses Projetos – basicamente executados nos Laboratórios de Química do LNP, 

com alunos da segunda e da terceira séries do Ensino Médio – é sensível uma participação 

efetiva do aluno, na qual a interação professor/aluno permite um salto efetivo de uma 

Educação Bancária para uma Educação Problematizadora.  

 Os projetos: “PACAEM; PROSEQUI; FAPERJ e URINA”, que fundamentaram a 

parte prática e teórica dessa pesquisa, no LNP, ultrapassaram as limitações existentes e, 

mesmo enfrentando enormes dificuldades, apresentaram resultados convincentes que 

reafirmam as teorias: de uma Educação Problematizadora, de Paulo Freire – firmando a 

Dodiscência; da Dialogicidade, de Bakhtin – firmando o diálogo sujeito/objeto, onde o objeto 

é considerado como sujeito e da Zona de Desenvolvimento Proximal, segundo Vygotsky – 

firmando a Mediação, foram consistentemente testadas e comprovadas pela prática 

desenvolvida nos Projetos. 

 Finalizando, ressalta-se a informação de que o PACAEM foi elaborado, 

exclusivamente pelo Ensino Médio, sob a supervisão da DRPBL/SEEDUC, da Secretaria de 

Estado de Educação do Rio de Janeiro.  
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11 APÊNDICES  

APÊNDICE 1 – Relação dos colégios estaduais onde os professores que participaram da 
pesquisa trabalharam. 

 

Em Niterói  

CIEP 447 – Antinéia Silveira Miranda 
CIEP do Barreto (atualmente Colégio Pedro II) 
Colégio Estadual Luciano Pestre 
Colégio Estadual Joaquim Távora 
Colégio Estadual Brigadeiro Castrioto 
Colégio Estadual Machado de Assis 
Colégio Estadual Leopoldo Fróes 
Colégio Estadual David Capistrano  
Colégio Estadual Fernando Magalhães 
Colégio Estadual Guilherme Briggs 
Colégio Estadual Embaixador Raul Fernandes 
Colégio Estadual Paulo Assis Ribeiro 
Colégio Estadual Cizinio Soares Pinto 
Colégio Estadual Baltazar Bernardino 
Escola Estadual Conselheiro Josino 
Escola Técnica Estadual Henrique Lage  
Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho 
Liceu Nilo Peçanha 

 

Em São Gonçalo 

CIEP 425 – Professora Marlucy Salles de Almeida 
CIEP 430 – Carlos Marighella 
CIEP Pablo Neruda 
Colégio Estadual Ismael Branco 
Colégio Estadual Eny Mendonça 
Colégio Estadual Frederico Azevedo 
Colégio Estadual Nilo Peçanha 
Colégio Estadual Walter Orlandini 
Colégio Estadual Dr. Adino Xavier 
Colégio Estadual Augusto Cezário Diaz André 
Colégio Estadual Eliza Maria Dutra 
Colégio Estadual Pandiá Calógeras 
Colégio Estadual Dr. Rodolpho Siqueira 
Colégio Estadual Trasilbo Filgueiras 
Colégio Estadual Dorval Ferreira da Cunha 
Colégio Estadual Francisco de Paula Achiles 
Instituto de Educação Clélia Nanci 
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Em Rio de Janeiro 

CIEP Operário Vicente Mariano – Bonsucesso  
Colégio Estadual Mendes de Moraes – Ilha do Governador 
Colégio Estadual Didia Machado Fortes – Barra daTijuca 
Colégio Estadual Maria Junqueira Schimidt 
Colégio Estadual Daltro Santos – Em Bangú 
Colégio Estadual Antonio Prado Jr – Em Rio de Janeiro 

 
Em Arraial do Cabo 

  CES 
  Colégio Estadual 20 De Julho 

 
Em Magé 

  Colégio Estadual Mauá  
  Colégio Estadual de Magé 

 
Em São Pedro da Aldeia 

  CIEP 146 – Cordelino Teixeira Paulo 
  Colégio Estadual Nobu Yamagata 
  Colégio Estadual Dr Feliciano Sodré  

 
Em Rio Bonito  

  Colégio Estadual José Matoso Maia Forte 
 
Em Iguaba Grande 

  Colégio Estadual Dr Francisco de Paula Paranhos  
 
Em Bom Jardim 
 Colégio Estadual Ramiro Braga 
 
 
Regiões do Estado do Rio de Janeiro que foram alcançadas, nessa pesquisa: 
 
Região Metropolitana; Região Serrana e Região Baixadas Litorâneas. 
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APÊNDICE 2 –TRANSCRIÇÃO COMPLETA DAS ENTREVISTAS  
 
Universidade Federal Fluminense – UFF 
Pró Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 
Curso: Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Natureza 
Professora  Orientadora: Lucidéa Guimarães Rebello Coutinho 
Aluno: Paulo Eduardo Ferreira Cardoso 
 

 Entrevista para pesquisa com professores estatutários (com matrícula de professor 

efetivo do quadro do magistério) que atuam nas Escolas Públicas de Ensino Médio do Estado 

do Rio de Janeiro – com efetiva regência de turma há mais de 25 anos – para levantamento de 

dados que servirão para fundamentar a Dissertação de Mestrado do aluno-autor, com a 

pesquisa sobre o tema: 

  

“Percepção de Professores de Escolas Públicas do Estado do Rio de Janeiro com 
Propostas Metodológicas para Melhoria do Processo Ensino/Aprendizagem em Química 

no Ensino”. 
 

Primeira pergunta – Qual o seu nome e matrícula como professor efetivo de Escola Pública 

de Ensino Médio do Estado do Rio de Janeiro? 

 

Importante: os nomes dos professores foram substituídos por inicias e as matrículas foram 

omitidas de propósito. 

  

PROFESSORES:  AC  ;  AA  ;   AM   ;   AF   ;   AJ   ;   CL   ;   EP   ;   FF   ;   HM   ;   JB   ;   

JC   ;   JP   ;   MA   ;   MI   ;   MS   ;   NR   ;   PR   ;   RS   ;   SM   ;   ZS   

   

Segunda pergunta – Você autoriza publicar toda ou parte desta entrevista em trabalhos 

acadêmicos deste autor? 

 

Professor AC      Sim 

Professor AA     Toda 

Professor AM     Sim 

Professor AF     Sim 

Professor AJ      Sim 

Professor CL       Sim 
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Professor EP      Sim 

Professor FF     Eu autorizo 

Professor HM     Sim 

Professor JB     Sim 

Professor JC     Sim 

Professor JP     Sim 

Professor MA     Sim 

Professor MI     Autorizo 

Professor MS          Sim 

Professor NR     Sim 

Professor PR     Sim 

Professor RS      Sim 

Professor SM     Sim  

Professor ZS     Sim 

 

Terceira pergunta – Quanto tempo, em anos, que você teve ou tem regência efetiva de turma 

na Escola Pública de Ensino Médio do Estado do Rio de Janeiro? 

 

Professor AC      35 anos 

Professor AA     40 anos 

Professor AM     35 anos 

Professor AF      31 anos 

Professor AJ      28 anos 

Professor CL       28 anos 

Professor EP      29 anos 

Professor FF     36 anos 

Professor HM     35 anos 

Professor JB     35 anos 

Professor JC     29 anos 

Professor JP      30 anos 

Professor MA      26 anos 

Professor MI     27 anos 

Professor MS          25 anos 

Professor NR     27 anos 
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Professor PR     27 anos 

Professor RS      36 anos 

Professor SM      25 anos  

Professor ZS     27 anos 

 

Quarta pergunta – Qual a disciplina (a principal) que você leciona? 

 

Professor AC      Biologia 

Professor AA     Matemática 

Professor AM     História 

Professor AF      Língua Portuguesa 

Professor AJ      Física 

Professor CL       Matemática 

Professor EP      História (“filha de seu tempo”, assim  

      como o homem: “um produto de sua 

      época”) 

Professor FF     Física 

Professor HM      Geografia 

Professor JB      Química 

Professor JC      Matemática 

Professor JP      Português / Literatura / Redação 

Professor MA      Química 

Professor MI Rodrigues Camara Professor MI     Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e  

       Produção Textual 

Professor MS           Educação Física 

Professor NR      História 

Professor PR      Geografia 

Professor RS      Química 

Professor SM      Matemática  

Professor ZS     Língua Portuguesa 

 

Quinta pergunta – Você entendeu a proposta do tema acima? 

 

Professor AC      Sim 
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Professor AA     Sim 

Professor AM      Sim 

Professor AF      Sim 

Professor AJ      Sim 

Professor CL       Sim 

Professor EP    A necessidade de demonstração da 
diferença entre “o que é” e “o que deveria 
ser”. A busca sincera do autor de encontrar 
a coerência e o razoável, em meio a 
contradições.  

Professor FF     Entendi perfeitamente. 

Professor HM      Sim 

Professor JB      Sim 

Professor JC      Sim. Ratifico as palavras do tema. 

Professor JP      Sim 

Professor MA      Sim 

Professor MI Rodrigues Camara Professor MI     Sim 

Professor MS           Sim, perfeitamente. 

Professor NR     Sim 

Professor PR      Sim, entendi sua proposta definida acima. 

Professor RS      Sim 

Professor SM      Sim 

Professor ZS     Sim 

 

Sexta pergunta – Faça, por favor, uma descrição da Escola Pública de Ensino Médio do 

Estado do Rio de Janeiro que você conheceu, considerando as suas características mais 

relevantes, do início de seu magistério. 

 

Professor AC 

 Comecei a trabalhar como professor em escola pública no Liceu Nilo Peçanha em 

1978. Encontrei no início a Escola em obras e uma grade curricular diferente, pois naquela 

época o ensino era profissionalizante. Após alguns anos houve mudança da legislação e 

voltamos à formação geral. Biologia tinha 4 aulas semanais, todas as turmas passavam pelo 

laboratório para a realização de aulas práticas, existia um setor de multimeios com pessoal 

disponível para pegar filmes nas diversas instituições, uma vez que não havia videocassete 
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muito menos DVD. Desenvolvíamos com os alunos projetos diversos que culminavam com 

apresentação em uma feira de Ciências. Tínhamos toda quinta feira reunião de coordenação 

dirigida por um coordenador, que na maioria das vezes era escolhido pelos professores da 

disciplina. 

 

Professora AA 

 Quando comecei trabalhava em uma Escola Técnica, onde o foco era diferente das 

Escolas de ensino normal. Mas, mesmo assim, havia um maior interesse por parte dos alunos 

e uma cobrança maior por parte dos professores e responsáveis dos alunos, que não faziam 

das escolas depósitos de seus filhos, nem havia tanto paternalismo nem ingerência por parte 

das autoridades. As Escolas tinham autonomia para tomar decisões para o seu bom andamento 

e o desempenho e relacionamento com os alunos.     

  

Professora AM 

 Setor pedagógico preocupado com os planejamentos! Direção, etc... 

 Professores com tempo maior na sala de aula (mais tempos). 

 

Professora AF 

 O meu início no magistério público foi em março de 1983. Fui designada a trabalhar 

no Instituto Clélia Nanci, em São Gonçalo.  

 A Escola naquela época era muito organizada, pois tinha uma equipe pedagógica 

muito competente e logo assim que cheguei, recebi meus diários, horário, resma de papel e 

uma quantidade de estêncil que daria para eu trabalhar por pelo menos um semestre. As 

turmas eram muito grandes, com uma média de cinquenta e cinco a sessenta alunas por turma, 

digo alunas porque ministrava aulas no Curso de Formação de Professores. As aulas 

iniciavam às 7 horas e terminavam às 12 horas 30 minutos. Não havia problemas de atrasos e 

nem de faltas. Alunas passeando nos corredores, nem pensar. Aguardavam os professores na 

sala, sentadas e estavam sempre trabalhando conteúdos referentes às próprias aulas. 

Raramente se via uma aluna, por exemplo, na aula de português, fazendo exercício de 

Ciências ou outra disciplina. Tanto direção, coordenação de turno, inspetores e até mesmo as 

coordenadoras de área, conheciam os alunos e sabiam os seus nomes. Além disso, tínhamos 

reuniões pedagógicas quinzenais, orientações e vistos nos diários uma vez por mês. As 

avaliações, exercícios e trabalhos propostos sempre eram vistos e comunicados aos 

coordenadores de área, assim como feiras de ciências, feiras culturais, excursões, enfim, 
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sabíamos de tudo o quê aconteceria na Escola em termos de atividades extras. Havia também 

semana de provas todo bimestre, merenda escolar com almoço para professores e alunos. Os 

alunos do Ensino Médio não ganhavam material escolar, ou seja, livro didático e nem 

uniforme. Também entravam para a Escola através de concurso. Fiquei no Clélia Nanci até 

1987, quando fiz concurso de remoção e fui trabalhar no Liceu, que também se mostrou uma 

escola organizada. Havia coordenação de área, que mantinha principalmente a uniformidade  

dos conteúdos e o controle das provas. Havia semana de provas e tanto a direção como a 

coordenação de turno juntamente com o Serviço de Orientação Pedagógica (SOP) e o Serviço 

de Orientação Educacional (SOE) “falavam a mesma linguagem”, o que significa dizer que 

sentíamos estar numa Escola, num lugar de construção de conhecimento. Os alunos também 

entravam por concurso e durante muitos anos tomávamos conta das provas e também 

participávamos das correções.  

 

Professor AJ 

 Hoje se temos escola para todos, infelizmente não é uma Escola libertadora e tão 

pouco formadora, o professor está cada vez mais afastado das decisões , quando é chamado 

para o debate é apenas para concordar ou discordar de ações que já foram traçadas, o Ensino 

Médio ao longo de toda minha carreira passou por inúmeras ações planejadas em gabinetes e 

na sua maioria, revogadas sem nenhuma adequação, deixando, em muitas das vezes, o aluno a 

ver navios.  

 Neste momento o computador vai revolucionar toda a Escola Pública segunda a 

política educacional em vigência. O professor não valorizado perdeu o crédito de 

transformador e de embalador de sonhos, pessimamente remunerado ficou mecanizado e 

transformou a escola pública em complemento, com exceções é lógico, na qual me incluo. A 

educação no que tange à POLÍTICA EDUCACIONAL pouco mudou, porém na sala de aula 

os alunos perdidos e sem ânimo são reflexo do descaso e da falência da base da sociedade que 

é a educação. 

 Se em 1985 acreditava no poder revolucionário da educação em 2013 vejo com 

tristeza que esta revolução só se dará com lições que ainda estão longe de despertar a 

sociedade em sua plenitude. 

 

Professor CL 

 Questões salariais a parte era muito importante naquele momento, a coordenação por 

disciplina. Discutia-se o que era bom ou ruim para os alunos, trocavam-se experiências, 
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materiais didáticos, etc...  Os resultados eram mais significativos. 

 

Professor EP 

 Como nada existe fora do momento presente, alguns até dizem que o passado não 

tem realidade própria, ainda assim, vamos tentar: predominava uma educação convencional! 

 

Professor FF 

 A Escola em que comecei a lecionar era muito mais vibrante, pois ser professor dessa 

rede era sinal de prestigio. Você era respeitado por seus alunos e pelo seu governante.  

 

Professor HM 

 Escola de qualidade – Excelentes professores – Funcionários zelosos. Preparava 

alunos para liderança no mercado de trabalho. 

 

Professor JB 

 Uma Escola pública com poucos recursos materiais, porém com recursos humanos 

de boa formação, vocacionados e tentando em cumplicidade com a comunidade superar todas 

as deficiências, e muitas vezes conseguindo.  

 

Professor JC 

 Havia mais respeito ao relevante trabalho do professor e também ao aluno. Lembro-

me que: 

 Havia um coordenador pedagógico geral e um coordenador de turno; 

 Havia, também, um coordenador de área e um dia comum para cada disciplina; 

 Não havia estas pseudo - recuperação paralela e dependência. O professor não tinha 

que dar uma prova de “recuperação” a cada bimestre; 

 O aluno só fazia prova de recuperação depois do término dos quatro bimestres. Havia 

aulas para tirar dúvidas. Mesmo assim, só poderia ficar em três disciplinas; caso contrário era 

reprovado direto. Por consequência, havia mais empenho por parte dos alunos. Não podemos 

subestimar os nossos alunos. Eles precisam de desafio! Eles são capazes!  

 Havia prova de seleção para o ingresso no Ensino Médio. 

 Os alunos formavam antes de ir para a sala de aula. 

  Penso que a recuperação paralela, como nome já diz, tem que ocorrer durante todo o 

processo ensino-aprendizagem, quando necessária. Sou favorável à dependência, desde que 
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feita seriamente. 

 A dependência que há é uma mentira! Não se coaduna com educação. Prejudica os 

professores e engana os alunos. 

 

Professora JP 

 Quando iniciei em uma escola pública encontrei uma estrutura pedagógica que 

sustentava o professor e os alunos em todos os sentidos educacionais – Direção, Coordenação 

– SOP – SOE – inspetores – pessoal de limpeza – era uma engrenagem que funcionava e 

qualificava a todos que nela estivessem. A sustentabilidade do conhecimento e da disciplina 

era o objetivo primeiro para todos. Com certeza, nesse tempo formamos muitos cidadãos 

conscientes de sua função e de sua atuação para o desenvolvimento da sociedade. 

 

Professor MA 

 Escola sem a estrutura mínima para desenvolver um trabalho decente. 

 

Professora MI 

 A primeira consideração que não pode deixar de ser feita é referente ao que o 

professor da Escola Pública ganhava como salário no início de minha prática docente e o que 

ele recebe atualmente. Partindo deste dado - e até como consequência inevitável - o 

comprometimento do mestre, as condições de trabalho e o empenho das secretarias de 

Educação fatalmente demonstram uma queda vertiginosa. 

 

Professora MS 

 Quando eu fui trabalhar na rede pública de ensino eu encontrei escolas sem material, 

sem condições físicas adequadas, problemas estruturais, elétricos, hidráulicos. Sem projeto 

político pedagógico. Professores mais antigos desiludidos, decepcionados e cansados. Os 

alunos viviam uma época de muita violência em suas comunidades e isso refletia claramente 

em sua relação com a Escola e seus atores. Não havia nada de atraente: nem o espaço físico, 

nem a proposta pedagógica e nem mesmo a merenda escolar. 

 

Professor NR 

 Tendemos a fantasiar o passado. Mas era uma Escola Pública com alunos mais 

obedientes e interessados; famílias mais participativas; menos presença de criminalidade; 

professores muito mais comprometidos e com noção de serviço público e solidariedade; 
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equipe escolar mais unida. Havia mais liberdade de ensino. Poucos recursos, salários 

vergonhosos. Já era grande a influência da mídia e enorme o peso do tal de Vestibular, a 

conduzir decisões que desvirtuam a aprendizagem, direcionando-a apenas a conhecimentos 

específicos. 

 

Professor PR 

 A Escola Pública que conheci no início de minha carreira era mais organizada, havia 

mais profissionais trabalhando, mesmo que não fossem, em número, ideais, ainda assim 

davam conta das atividades de sala, etc. coisas que hoje não são levados muito em 

consideração. A Escola pública e os que nelas trabalhavam eram respeitados, admirados, 

mesmo com salários baixos, apesar de na época em que entrei ganhava 3,5 salários mínimos. 

Algumas Escolas eram de excelência havendo disputa acirrada para nelas estudarem. 

 

Professor RS.  

 Eram Escolas excelentes: Escola Técnica Estadual Henrique Lage e Liceu Nilo 

Peçanha. 

 Com cursos técnicos, laboratórios e até profissionais que preparavam as soluções e 

materiais indicados para a aula prática. 

 Escolas com um processo de admissão competitivo, o que as tornava de grande 

qualidade. 

 

Professora SM  

 Entrei por concurso na Secretaria de Estado do RJ em 1985 no governo de Brizola e 

seu então secretário Darcy Ribeiro. Jovem ainda acreditei em suas “propostas inovadoras” que 

com o tempo foram se perdendo nos governos que sucederam. Sua característica mais 

relevante era manter a criança na escola o turno da manhã e a tarde com atividades também 

extraclasse, como natação, lutas marciais, longe das ruas, enquanto seu pais trabalhavam..., 

porém nenhuma teoria se sustenta com apenas boas intenções.  

 

Professora ZS 

 A situação que se encontra o Ensino Público no Brasil está cada vez pior. O problema 

não é novo, vem piorando há décadas se agravando mais e mais sem que o governo se 

interesse em tomar medidas para sua melhoria. Pelo início do magistério até minha 

aposentadoria pude sentir este agravamento, infelizmente. 
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A sétima pergunta  – Faça, por favor, uma descrição da Escola Pública de Ensino Médio do 

Estado do Rio de Janeiro atual que você conhece, considerando as suas características mais 

relevantes. 

 
Professor AC 

 Hoje temos uma carga horária de 2 aulas semanais, o laboratório não existe mais, não 

temos coordenador muito menos reuniões com os professores da disciplina. A sala de áudio 

visual é precária em equipamentos e não atende a demanda atual. Toda essa situação é 

agravada por um currículo mínimo imposto pela SEEDUC.   

 

Professora AA 

 Tudo só piorou e acredito que vai ficar pior ainda. A Escola tem que resolver todos 

os problemas dos alunos, mesmo os que não lhe dizem respeito.  Os governos querem que os 

professores sejam pais, médicos, assistentes sociais, psicólogos e de vez em quando darem 

aulas.  Não há grande interesse no saber, apenas na quantidade de alunos que se formam para 

engrossar as estatísticas.  Os alunos recebem tudo: uniformes, passagens, livros e refeições; 

se, além disso, estudarem: que ótimo!  

 

Professora AM 

 Escola sem planejamento.  Escola preocupada em aprovar e não em ensinar. 

 

Professora AF 

 A atual Escola Pública de Ensino Médio que conheço está sofrendo sérios problemas 

em termos pedagógico-administrativos que interferem na sua qualidade.  Em primeiro lugar, a 

falta de autonomia das direções de serem escolhidas pela própria escola e de gerenciarem 

cada unidade de acordo com o seu perfil.  

 Em segundo lugar, a ausência total de concursos para os setores de pessoal (hoje 

quase todos subordinados a empresas terceirizadas) faz com que a Escola não tenha inspetor, 

nem serventes, nem agente de pessoal, secretários, orientadores pedagógicos, orientadores 

educacionais, etc. suficientes para fazer com que a unidade escolar funcione como deveria. 

Em terceiro lugar, os governos anteriores resolveram acabar com os concursos de admissão 

para o Ensino Médio.  

 Com isso, recebe-se, já há algum tempo, jovens vindos de Escolas municipais que 

adotaram o sistema de aprovação automática, e assim nos deparamos com meninos e meninas, 
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principalmente nas 1as séries, quase que analfabetos funcionais posto que  a maioria não lê, 

não interpreta, não entende enunciados de questões, e não só apresenta muita dificuldade de 

se expressar oralmente como também muita dificuldade em organizar o pensamento. Além 

disso, pouco consegue abstrair ou relacionar os conteúdos que já deveriam estar interiorizados 

desde o Ensino Fundamental.  

 Então, começam os professores a dançar na corda bamba, pois percebem que mudou 

a clientela, mudaram os valores e que mudou a Escola Pública, que se tornou brinquedo do 

populismo a que se engajaram os últimos governos. As grades curriculares também sofreram 

uma diminuição de carga horária, assim como houve o acréscimo de algumas atividades nem 

sempre bem definidas a quê vieram. Sabemos que os conteúdos aumentaram, pois o mundo 

“evoluiu”, novas tecnologias surgiram, novas descobertas foram feitas e a cada dia as 

informações aumentam.  

 Contudo, a Escola Pública que atualmente conheço parece estar muito distante de 

acompanhar essas mudanças: temos 3 laboratórios de informática que não possuem 

profissionais presentes que possam ser parceiros dos professores para desenvolverem 

quaisquer projetos; sucatearam os laboratórios de Física e Biologia e temos apenas 1(um) 

laboratório de Química que é utilizado apenas por um professor que vem desenvolvendo 

heroicamente (porque não dizer quixotescamente) projetos brilhantes com os alunos do 3º 

ano. Temos uma biblioteca que nem sempre se encontra disponível para os alunos por falta de 

pessoal.  

 Além disso, falta funcionário que possa se responsabilizar pelo áudio visual, que 

conheça o acervo da escola e que possa orientar os professores quanto à exibição de filmes e 

atividades correlatas. É bom lembrar que havia um profissional muito competente e envolvido 

nesse setor, mas que foi retirado da Escola por ser Professor II.26 

 Apesar de tudo, o corpo docente está sempre se empenhando em fazer o melhor, sem 

perder a capacidade de analisar, refletir e propor mudanças, enfrentando o poder público, 

junto com pais e alunos, na tentativa de resgatar a verdadeira Escola Pública. 

 

Professor AJ 

 Hoje o acesso à tecnologia está mais fácil, mas a conscientização de ações que 

utilizem esta tecnologia é confusa e inoperante, políticas educacionais cada vez mais 

demagógicas. Infelizmente a Escola me parece não está interessada na formação do cidadão. 
                                                           
26 Professor II é o professor habilitado para o magistério de Ensino Fundamental e, portanto, não poderia 

continuar no Liceu Nilo Peçanha que, atualmente, só tem o Curso de Ensino Médio. (nota do autor). 
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Professor CL 

 Políticas públicas de qualidade de ensino são inexistentes e a Escola Pública está 

abandonada. É de péssima qualidade e é apenas uma “questão constitucional”. Professores 

despreparados, muitos deles inconsequentes e que não gostam do que fazem, além de não 

respeitar a população mais carente. 

 

Professor EP 

 Já que a hora é agora – o hoje é o foco da nossa vida -, arrisquemos: a educação por 

convenção ou por obrigação (que dificultava o pensar independente) foi substituída pela 

democratização (digo, padronização). 

 

Professor FF 

 Hoje a situação é de total desrespeito pelo profissional de educação, pelos 

governantes, haja vista que o salário inicial da carreira é de R$ 860,00. Comparado com o 

salário mínimo R$ 678,00 – Nacional, significa que o piso é de aproximadamente de 1,27 % 

do salário mínimo.  

 E pela comunidade que não valoriza o trabalho do Professor, pois não acredita que o 

fruto dessa atividade possa melhorar a sua vida (é mais fácil ser jogador de futebol ou cantor 

de funk, pagode ou sertanejo) 

 

Professor HM 

 Uma Escola decadente, com educação bancária, ruma à total privatização. 

Professores desmotivados. Funcionários ausentes. Evasão escolar, comunidade ignorada. 

 

Professor JB 

 A Escola atual é um reflexo do pouco caso do poder público em relação às suas 

funções. O magistério foi desvalorizado, a sociedade deixou de participar e acreditar na 

formação educacional dos jovens, o que acarretou uma Escola desvalorizada e ineficiente, 

porém, com alguns maravilhosos trabalhos pedagógicos, fruto da crença, força e vontade de 

uma Escola e um mundo melhor, por parte da comunidade educacional, em geral. 

 

Professor JC 

 Sim. Para mim, de uma forma geral, a educação não é boa (redes pública e privada). 

Não devemos pensar só em instrução. Quanto às escolas públicas do Estado do Rio de 
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Janeiro, não há interesse de que desempenhem satisfatoriamente o seu papel; caso isto 

acontecesse, a rede privada desapareceria.  

 

Professora JP 

 O tempo passou e com ele vieram “chuvas”, “vendavais”, “temporais” que foram 

gradativamente sucumbindo com essa instituição chamada ESCOLA PÚBLICA. 

 O progresso se instalou de forma avassaladora e a Escola continuou e continua com 

uma pedagogia “velha” para esse mundo novo que temos diante de nossos olhos. É evidente 

que os alunos também sofrem consequências desse embate que os tornam alienados e perdido 

pela carência do cumprimento legal e de direito que a eles são negados. Neste processo, é 

claro, que nenhuma consciência crítica é legada ao aluno que, por sua vez também são 

influenciados por esta política que se torna um espelho maléfico à formação dos mesmos.  

 Hoje, a ESCOLA PÚBLICA só funciona em razão de profissionais competentes que 

ainda resistem a este sistema ineficiente e descontextualizado da contemporaneidade. São elos 

fortes que formam uma corrente de competência às avessas que começa desde a alfabetização 

até a Universidade. Urge que um emergencial projeto político seja implantado a fim de não 

deixar naufragar este navio que é a ESCOLA PÚBLICA tão importante para a formação de 

uma sociedade com cidadãos conscientes e responsáveis pela manutenção de um coletivo 

igualitário em valor e oportunidades.  

 

Professor Marco Antônio 

 Hoje vejo com o mesmo perfil, porém estando mais experiente procuro seguir 

caminhos próprios. 

 

Professora MI 

 Penso que o comentário mais relevante reside no fato de o Ensino Médio ter perdido 

a sua terminalidade, passando a ser apenas um caminho na tentativa de o educando alcançar a 

graduação em uma Universidade. Considerando que muitos alunos desse nível – pelas 

necessidades impostas pela vida - vão parar de estudar para trabalhar, acredito que um novo 

pensamento sobre “profissionalização” deveria ser estudado. 

 

Professora MS 

 A Escola ainda vai mal. Não há manutenção adequada do espaço físico, o projeto 

político pedagógico não representa as escolas fidedignamente, os professores não são 
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valorizados, ganham muito mal e por isso trabalham mais do que deveriam, os alunos são 

forçados a aprender conteúdos irrelevantes para sua vida e para as necessidades do mundo 

moderno. O vestibular ou outros exames externos mandam no processo educativo. O aluno 

tem que estudar um conteúdo extenso e que não lhe é significativo, para poder ingressar numa 

faculdade, que sequer vai lhe assegurar um emprego no futuro... Os conteúdos são 

estabelecidos por governantes, gestores e empresários, e visam formar mão de obra para seus 

empreendimentos econômicos. 

 

Professor NR 

 Alunos mais críticos e menos interessado no que temos a ensinar. Mais conscientes 

(?) de que muita bobagem e inutilidade são repassadas a eles. Mais agressivos e menos 

respeitosos. A criminalidade está mais presente nas Escolas e seu entorno. A aura de 

sacralidade da escola foi desfeita. Professores desmotivados, ideologicamente mais à direita, 

sem noção de serviço público. Mais recursos técnicos, mais presença da Secretaria de 

Educação. O mercado virou um Deus mais forte: tudo está voltado a ele e não a formação do 

ser humano. 

 

Professor PR  

 A Escola pública hoje está completamente diferente da Escola do início de minha 

carreira, ou melhor, prevaleceram às características negativas que já existiam, mas que eram 

de pequena monta. Os alunos mesmo que já na época nós reclamávamos de sua formação, 

esta veio piorando a cada ano que passava, até chegar a este caos que temos agora apesar dos 

discursos de nossos governantes que sempre pintam o quadro melhor que a realidade nos 

apresenta.  

 A busca da perfeita avaliação, da melhor desempenho avaliativo, levou ao 

esquecimento que a avaliação está ligada a aprendizagem, se o aluno não aprende, sua 

avaliação será ruim. A aprendizagem não está ligada apenas a alunos em sala e professores 

bem preparados, há outros parâmetros a ser considerada, como número de alunos por sala, a 

própria organização da sala, a estrutura física da Escola deve estar preparada e ser mantida 

assim para bem atender seus usuários. Os funcionários que devem dar o apoio necessário ao 

funcionamento da escola tem que ser em número suficiente para isto e bem preparado para 

atenderem suas funções.  

 A Escola Pública tem que ter uma diretriz geral a seguir e uma específica a ela, mas 

sem que esta última sobrepuje as diretrizes gerais. Hoje, as direções nada tem haver com a 
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escola que dirigem, são apenas participantes, como nós, de um grande game jogado por 

alguns “iluminados” da Secretaria de Educação, que pensam que podem resolver todas as 

discrepâncias e idiossincrasias regionais igualando-as, anulando-as, fazendo-as desaparecerem 

por sua simples vontade. 

 A democratização de acesso da Escola Pública, se por um lado é desejável, pelo 

outro trouxe todos os problemas que nos encontramos hoje, porque não se investiu no preparo 

das escolas que existiam para receber esses alunos, e nem foram construídas escolas para 

atender a este número crescente de alunos que passaram afluir para a Escola Pública. O 

sistema atual se preocupa muito mais que anteriormente com estatísticas, e tenta de todas as 

maneiras manipulá-las para atingir o resultado esperado, porém basta que outro sistema fora 

dele, independente dele, observá-lo, avaliá-lo, que todas as suas manhas sejam posta a luz.  

 O Ensino Médio é refém do Ensino Fundamental, pois dele origina os alunos que ele 

deve preparar e, também, é refém do Ensino Superior que impõe os fundamentos que creem 

necessário para que estes alunos do Ensino Médio possam adentrar ao Ensino Superior. 

 Assim, o Ensino Médio não possui personalidade própria, como seu nome diz, está 

no meio, não possui uma terminalidade, apesar de boa parte de seus alunos o terem como 

final. Não estou propondo sua funcionalidade através de uma profissionalização que já foi 

tentada e não deu certo, creio que ambos deveriam se complementar porem não 

concomitantemente, porém complementarmente, como uma opção mais simples que a 

Universidade e mais rápida. 

 

Professor RS 

 Uma Escola sucateada, com acesso via telefone para fazer sua matricula, alunos 

totalmente despreparados e sem motivação, que vão à escola obrigados e tem até vergonha da 

mesma. Carga horária insuficiente e mecanismos de avaliação e promoção sem critérios e sem 

uniformidade, uma vez que as mesmas não possuem coordenação. 

 

Professora SM 

 Dos 25 anos de trabalho, me aposentei em 2011, os últimos 20 anos lecionei no 

Liceu Nilo Peçanha e vi aos poucos a degradação da educação. Essa Escola passou a oferecer 

apenas os três anos do Ensino Médio. Recebe todos os anos alunos oriundos em grande parte 

das Escolas Municipais de Niterói e São Gonçalo.  

A Fundação Municipal de Niterói adotou o Sistema de Ciclos. A teoria é bem 

intencionada, porém a prática não funcionou e o que restou foi apenas a promoção automática 
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desenfreada que produz um grande número de alunos despreparados para enfrentarem a 

competitividade do Sistema. E nós professores do Ensino Médio ficamos obrigados a nos 

adaptar a essa realidade cruel.  

 

Professora ZS 

 A Escola que eu conheci e a que eu conheço no momento são totalmente opostas. A 

antiga exigia regras, disciplina, havia uma preocupação maior dos pais ou responsáveis.  

 O aluno terminava a 8ª série com um nível de conhecimento bom. 

 Atualmente muitos alunos terminam a 5ª série quase analfabetos. Há uma troca de 

culpas. 

 É o governo, são os professores os alunos que não querem nada, mas, em minha 

opinião todos nós temos culpa. Os alunos representam a consequência da desordem total. 

 
A oitava pergunta – Você considera possível perceber as intenções e objetivos de nossas 

autoridades governamentais com relação às Escolas Públicas do Estado do Rio de Janeiro? 

Pode comentar? 

 

Professor AC 

 Sim, hoje há uma tentativa de fazer crer que ocorre uma melhoria no processo 

ensino-aprendizagem com a realização de provas bimestrais obrigatórias centradas no 

currículo mínimo, além de maciça divulgação de valores aplicados em supostas melhorias na 

estrutura das Escolas e na remuneração dos professores e demais funcionários.   

 

Professora AA 

 Sim, atualmente a população com maior renda quer passar longe das Escolas 

Públicas e o governo sabedor disso não tem interesse em manter um ensino de qualidade nem 

de fazer dos professores uma categoria mais valorizada. Vejo com muita tristeza as Escolas 

serem carregadas por professores que ainda acreditam no seu papel transformador e 

continuarem lutando para que todos tenham direito a uma educação de qualidade a despeito 

de todas as atrocidades cometidas pelos governos ditos populares. 

 

Professora AM 

 Pura estatística de aprovação. Meritocracia e permanência do discurso de qualidade. 
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Professora AF 

 Na verdade, as nossas autoridades governamentais têm apenas demonstrado interesse 

e preocupação com as estatísticas, e não consideram ou não sabem e pelo o que se constata 

nem desejam saber sobre o dia a dia na Escola, sobre o quê está envolvido no funcionamento 

da mesma. Digo isso, pois o que vemos são pessoas que fizeram um curso de “gestão” 

escolar, mas na realidade demonstram que não sabem como deve e do que precisa uma Escola 

para desempenhar efetivamente o seu papel. Essas pessoas estão em seus cargos talvez por 

motivos políticos, talvez pelas comissões que ganham, mas parecem perdidas, desatentas, 

pouco envolvidas, ou pior, alheias a tudo na escola. A única coisa que realmente se pode dizer 

é que existe um “cinismo”, bem característico da pós-modernidade, em não contrariar o aluno 

em nada, ou fingir que não está vendo situações inadmissíveis dentro de uma unidade escolar.  

 A culpa é sempre da “coordenadoria”, ou do “sistema” que aceita ou não 

determinadas situações, como por exemplo, a organização das listas de alunos por turma. Ao 

que parece, esse tipo de gestão ainda não aprendeu a trabalhar com o setor de orientação 

pedagógica, que mesmo sobrecarregado de afazeres vem cumprindo o seu papel dentro do 

possível. 

 Sinceramente nessa questão também tenho mais perguntas do que respostas. Será que 

o objetivo é provar que somos todos incapazes e por isso a Escola Pública deverá também ser 

terceirizada, como muitos setores públicos já o foram?  Será que a intenção é tentar passar as 

Escolas de Ensino Médio para controle Federal? Ou será que continuaremos com a 

mentalidade escravagista de que filho de pobre, de trabalhador, das classes menos 

privilegiadas merece o mínimo, como vemos nesse proposto Currículo? Esse, ao ser 

analisado, nos faz perceber que tal proposta não passa de um grande boicote ao direito de 

qualquer cidadão ter acesso a conteúdos mais consistentes e que realmente o preparariam para 

um melhor desempenho técnico-profissional ou universitário.  

 

Professor AJ 

 Sim, não há nenhum projeto pedagógico, a avaliação que é apenas uma parte de 

qualquer projeto passou a ser a solução.  Acho que a banana comeu o macaco. 

 

Professor CL 

 Certamente. Enquanto a Educação for considerada questão de governo e não de 

estado, nada será razoável. O estudante da Escola Pública é considerado cidadão de 2ª classe, 

por exemplo, mostram a fragilidade do ensino oferecendo “cotas”. Tremendo desprezo com a 
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sociedade mais necessitada. Pior: povo com formação acadêmica é escravo das elites. 

 

Professor EP 

 O acúmulo de saberes técnicos e científicos ou factuais e o desenvolvimento de 

capacidades e habilidades – a que chamamos educação – que têm por fim apenas interesses 

políticos não alcançam o sentido da educação. 

 

Professor FF 

 Sim, percebo um grande descaso com a Educação de um modo geral, pois o 

conhecimento nos torna mais crítico e reivindicadores. Uma campanha publicitária custa uma 

fortuna e o Governo faz muitas por ano, se uma parte desse dinheiro fosse dedicada a 

Educação teria melhores salários iniciais, melhora na merenda escolar, melhores laboratórios 

de tudo. 

 

Professor HM 

 Desde o golpe militar a Escola Pública foi esvaziada. Os grêmios, as entidades 

fechadas. Partiu-se para a múltipla escolha e as apostilas. Decadência total. 

 

Professor JB 

 Não existem políticas visíveis de uma formação educacional e pessoal – formação de 

cidadãos – de excelência, porém, nota-se uma grande necessidade de propaganda e formação, 

em massa, a qualquer custo. No aspecto físico, já notamos uma intenção de alguns projetos 

que visam resgatar a boa qualidade do ensino. Será o início de um novo tempo? Que venha – 

a sociedade precisa. 

 

Professor JC 

 Sim. Para mim, de uma forma geral, a educação não é boa (redes pública e privada). 

Não devemos pensar só em instrução. Quanto às Escolas Públicas do Estado do Rio de 

janeiro, não há interesse de que desempenhem satisfatoriamente o seu papel; caso isto 

acontecesse, a rede privada desapareceria.  

 

Professora JP 

 A meu ver essas intenções e esses objetivos estão expressos com bastante clareza 

através de inúmeros aspectos; um deles seriam os projetos que vêm sendo propostos e alguns 
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até mesmo desenvolvidos por pessoas que têm uma escassa ou, talvez nenhuma, experiência 

em sala de aula.  

 Como pode pessoas que embasadas em conhecimentos acadêmicos apenas, elaborar 

projetos didáticos para professores e alunos que estão intimamente ligados a parte 

pedagógica? Como receber ideias prontas sem abertura para a contribuição das partes 

interessadas?  É preciso conceder abertura para professores docentes encaminharem suas 

ideias, seus projetos cujo principal objetivo, é evidente que seria o desenvolvimento da Escola 

Pública e, consequentemente, dos discentes.  

 Professores conscientes, críticos, responsáveis geram, com certeza, projetos 

produtivos e reais de fato. Fica cada vez mais claro que essas atitudes só visam relegar o 

conhecimento crítico-reflexivo o segundo plano, a alienação cada vez mais do corpo discente 

e, obviamente o sucateamento da escola pública em detrimento de um ensino privado. O 

importante é a aparência e a grandeza do projeto, da ação e não a essência do conteúdo que 

será trabalhado e fixado em um processo de construção do saber.  

 Diante do exposto, fica a pergunta: será mesmo que os nossos governantes desejam 

que nossos alunos sejam sujeitos do seu próprio saber, como afirma o eminente educador 

Paulo Freire (2013). 

 

Professor MA  

 Na minha percepção atual é fazer da Escola Pública algo semelhante ao que se 

pratica na Escola Privada. 

 

Professora MI 

 Não. O que se observa é que os cargos públicos são distribuídos como prêmios e não 

objetivando o comprometimento de quem os ocupa com a Educação. Assim, com frequência, 

nota-se no comando dessa secretaria, profissionais que nunca souberam o que é ser professor. 

 

Professora MS 

 Parece-me que o sucateamento é proposital, para fortalecer a Escola privada e para 

acolher as empresas dentro da Escola, como sua salvadora. Assim, as empresas ditarão os 

conteúdos que lhes interessa, para formar seu futuro trabalhador, que deve ser 

preferencialmente acrítico, eficiente e submisso. 
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Professor NR 

 Sim. Se pensado historicamente, houve alguns momentos de ideias interessantes, em 

especial nas gestões Brizola/Darcy (com muitos erros, mas boas intenções e gente 

comprometida com uma ideia de formação humana mais geral). Atualmente a ideia é servir ao 

mercado de trabalho cegamente, formando robôs que se iludirão com suas “chances 

profissionais” (sic). 

 

Professor PR 

 Ouvindo o que nossas autoridades falam em relação às Escola Públicas do Estado do 

Rio de Janeiro não é muito fácil perceber suas reais intenções. Porém, quem nela vive e dela 

depende para sua instrução, vê que a realidade é bem outra, o interesse é que as escola 

públicas se transformem passo a passo, em entidades privadas ou semi-privadas, isto se 

observa pela implementação de características de empresa privadas nas escolas pública, como 

metas de produção de objetos e não de alunos capazes.  

 Há anos que as portarias e resoluções de avaliação, vem implementando meios de 

fazer com que os alunos sejam aprovados sabendo o mínimo possível, até mesmo abaixo do 

que ela preconiza, o professor deve disponibilizar todos os meio possíveis e impossíveis para 

que o aluno passe de ano/série, Caso isto não ocorra terá que relatar os motivos que levaram 

aquele aluno a ser reprovado, só esta necessidade já leva alguns professore a passarem os 

alunos, mesmo que este não tenha nenhuma condição para isto. Portanto somente observando 

as práticas em relação à Escola Publica é se pode realmente perceber as intenções e objetivos 

das autoridades governamentais em quaisquer esferas de poder em relação ao ensino público. 

 Este, segundo elas, e mesmo a população, é para todos mesmo aquele que não teriam 

capacidade cognitiva para atender a todas as etapas necessárias a esta educação, pelo menos 

não dentro do tempo normal desta educação. 

 

Professor RS  

 As Escolas Públicas representam o cumprimento da lei com relação à educação de 

jovens e adultos. Porém é feita como se fosse um peso para o governador e seus secretários. 

 Remuneram mal os profissionais do ensino, não fazem concursos para equipes de 

apoio nas escolas, não fazem concurso para pedagogos e profissionais que possuem graduação 

em pedagogia para exercerem as funções de SOE e SOP, que atualmente são exercidas por 

professores no final de sua carreira que não conseguem mais dar aulas e não querem se 

aposentar. 
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 Além disso, utilizam as Escolas Públicas como currais eleitorais, colocando na 

direção pessoas que são cabos eleitorais e que podem conseguir muitos votos dos alunos de 

16 anos ou mais. 

 Como estamos falando de Escolas Públicas, não podemos esquecer as Escolas 

Militares e os Colégios de Aplicação além das Escolas Públicas federais de nosso estado, que 

CURIOSAMENTE tem uma forma de acesso totalmente competitivo e profissional com 

salários diferentes o que comprova a má fé de nossos governantes. 

 Depois COVARDEMENTE fazem um ranking das Escolas Públicas através de uma 

prova ou do acesso à Universidade e elogiam Pedro II, Escolas Técnicas, Colégio de 

Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), enquanto que as outras AGONIZAM e só não morrem pela dedicação 

de alguns profissionais que lutam para que isso não ocorra. 

 

Professora SM  

 A preocupação dos nossos governantes e que não haja uma grande evasão escolar. Os 

municípios e estados recebem do governo federal de acordo com quantidade de alunos em 

sala de aula, Na área federal a preocupação com a educação tem de haver com o aumento do 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e isso depende do número de pessoas nas escolas, 

logo a qualidade do ensino parece não ser tão importante. 

 

Professora ZS 

 Impossível perceber, pois não existe interesse nenhum. Os nossos governantes 

querem a qualquer custo mostrar resultado, criando cotas e inventando métodos mais fáceis de 

ingressar numa Universidade, no meu modo de pensar este sistema não mostra melhoria e 

muito menos diminui o distanciamento entre alunos de escola pública com alunos de escolas 

privadas. 

 

A nona pergunta – Examine e comente a afirmação do autor, a seguir:  

 “Durante os meus 39 anos completos, de regência de classe – efetiva e ininterrupta – 

uma das minhas percepções mais cruéis, ao longo dessas quatro décadas, é que há um 

esforço “monstruoso” para sucatear a nossa Escola Pública, com o fim explícito de 

favorecer a Escola Privada. Não verifico a intenção de acabarem totalmente com a 

Escola Pública. Esta tem que sobreviver, porém, tem que ser muito ruim e agonizante, 

para justificar a Escola Privada, aliás, a Escola Privada só existe enquanto a Escola 
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Pública for muito ruim. Se a Escola Pública for muito boa, não tem sentido haver a 

Escola Privada”. 

 

Professor AC 

 Sim 

 

Professora AA 

 Concordo plenamente com a afirmação e vejo a minha saída já como uma desistência 

em lutar contra governos que não querem que professores comprometidos com a qualidade 

ainda permaneçam nas escolas públicas. 

 

Professora AM  

 Concordo!  Acho também que os professores fazem muito pouco para reverter essa 

situação! 

 

Professora AF 

 A nossa Constituição prevê que Saúde e Educação são responsabilidade do Governo 

e Direito de todo cidadão. Entretanto, o que se observa ao longo dos anos é que ambas se 

tornaram ferramentas para ganhos eleitoreiros e manipulação e desvio de verbas públicas para 

o enriquecimento de uma minoria. Os profissionais que atuam nessas áreas sabem o quanto 

isso é verdade, caso contrário, não veríamos tantas ocorrências denunciadas e comprovadas 

pela mídia e órgãos competentes através de anos e anos. 

  Creio que esses dois setores foram desviados de sua primeira e única função social 

por questões puramente econômicas. Não me sinto muito capaz de mergulhar fundo nessa 

questão, pois não sou especialista em Educação ou Saúde.  

 Como professora, porém, sinto-me à vontade em expor minhas ideias a partir de 

conclusões tiradas da minha vivência no magistério público e particular. Portanto, como o 

autor acima, concordo quanto à questão de haver uma “sutil” intenção de arruinar e agonizar a 

Escola Pública para justificar a Escola Privada. Em minha opinião, isso vem ocorrendo 

porque houve uma certa “Americanização” do ensino no Brasil, resultante do sistema 

capitalista vigente que bem sabemos é comandado  pela lei de mercado. Sendo assim, quem 

melhor para promover lucros imediatos senão a Escola Privada? Quem melhor para entrar 

direto no mercado de consumo que a envolve – desde material didático, uniformes, até a 

merenda consumida pelos estudantes nas cantinas escolares – senão os “consumidores do 
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ensino” da Escola Privada?  Talvez esse seja um ponto de partida para uma pesquisa mais 

concreta que nos forneça dados específicos sobre a época e o aparecimento de tantas escolas 

particulares no País ou no Estado.  

 Dessa forma, como “investir” na Escola Pública se ela não fornece o retorno 

financeiro tão rápido quanto o investimento na Escola Privada?  

 Parafraseando o autor, termino por dizer que, da mesma forma, Hospital Privado 

também só se justifica enquanto o Hospital Público for muito ruim.  

 

Professor AJ 

 Vai de encontro com as minhas respostas até aqui e não poderia ser diferente. Uma 

das lições que citei no item 6 está na afirmação do autor: A Escola Privada ficou cara e a 

classe que a utilizava retorna com os filhos para a Escola Pública e a encontra falida , será que 

perceberam? 

 

Professor CL 

 Muito poucas são as Escolas privadas de boa qualidade e são elas, num ciclo vicioso, 

que formam as elites que vão dirigir; outras escolas – e muitas – são puramente mercantilistas. 

A Escola Pública não acaba, mas deveria existir um mínimo de decência dos governantes para 

com elas. Boa remuneração, Políticas Públicas educacionais, professores bem preparados e 

escolhidos dentre os melhores existentes na sociedade. Discurso e prática em prol da 

educação pública por parte dos professores são algumas questões que deveriam ser levadas 

em consideração. 

 

Professor EP 

 Não é bem assim que acontece. Não se trata de uma correlação consciente, planejada, 

premeditada, em que se tem noção exata do que faz pragmática, axiomática, maquiavélica, 

inescrupulosa. As ideologias, crenças, políticas, sistemas e regimes não são tão racionais 

(mas, mais ou menos irrefletidos). 

 

Professor FF 

 Essa é uma parte da cadeia de desvalorização da rede publica de ensino, mas existe 

também o citado acima. 
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Professor HM 

 Concordo integralmente. Vivi essa violência! A comunidade deve participar da 

gestão da escola. 

 

Professor JB 

 Concordo, parcialmente, como visto nas respostas anteriores, porém observando que 

a sociedade, que já fez mais com menos, deve cada vez mais, se mobilizar, acreditar e 

produzir. Se otimizados os recursos disponibilizados para a educação, melhores resultados 

viriam mais rápidos. 

 

Professor JC 

 Infelizmente, concordo com toda a exposição do autor. 

 

Professora JP 

 Na afirmativa acima está uma das causas mais aguda da falência da ESCOLA 

PÚBLICA. Entretanto, ressalto ainda, algumas outras que têm contribuído, em muito, 
para tal processo se enraizar cada vez mais no terreno social. Como por exemplo, a 
desvalorização salarial dos professores, o escasso interesse pela formação de um saber 
consistente por parte dos alunos, a inversão do papel da Escola que passou a ser apenas 
um lugar de pouca informação e não, também, de formação, a falta de adequação das 
estratégias pedagógicas à modernização da sociedade, projetos que não correspondem 

nem compartilham com a verdadeira realidade deste ensino público, falta de um 
trabalho que comunguem interesses entre os seguimentos de escolaridade, etc. 

 Enquanto não houver medidas que tentem sucumbir com a maré excludente que 
se instalou no ensino público, ouso afirmar que temos, na verdade, um ensino público 
cujas metas só contribuem para um ensino público alienante, hipócrita e, sobretudo, 
descompassado com o tempo em que vivemos. 
 

Professor MA  

 Assino em baixo. 

 

Professora MI 

 A Escola Privada tem de existir e a Escola Pública também. Acredito em direito de 

escolha. Se for vontade de um responsável que seu filho estude em uma Escola Privada, que 
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ele concretize sua vontade. O que não pode acontecer é que um responsável seja obrigado a 

colocar seu filho em uma Escola Privada porque a Escola Pública não tem qualidade. Em meu 

ponto de vista, os pais são os maiores responsáveis pela inexistência de qualidade da Escola 

Pública, não exigindo das autoridades responsáveis o bom uso das verbas públicas nesse setor. 

 

Professora MS 

 E a Escola Pública deve ser boa apenas o suficiente para treinar bem uma mão de 

obra obediente, disciplinada, acrítica e submissa ao patrão. A Escola privada forma o líder, o 

patrão, o Doutor! 

 

Professor NR 

 Discordo em parte. A afirmação lembra um pouco teorias de conspiração e parece 

afirmar uma articulação que não tem sustentação em dados históricos. O que parece ocorrer é 

muito mais um processo ideológico do que qualquer outra coisa. Por partes: há lugares no 

mundo (fui conhecer o sistema escolar europeu faz 10 anos) onde há uma excelente Escola 

Pública e também excelente Escola Privada.  

 O sucateamento da Educação Pública seria mais resultado do próprio processo de 

aceleração capitalista: a Escola Pública foi criada como local para acolher os filhos de 

trabalhadores e dar-lhes o mínimo necessário.  

 Depois foi sendo modelada para ser lugar-tenente do mercado de trabalho, formando 

mão de obra. No Brasil é a “abertura” econômica iniciada por Collor e acelerada por 

Fernando Henrique Cardoso que mais sucateia o ensino público e favorece o sistema privado: 

mais uma vez não vejo intencionalidade clara, mas ideológica. 

 

Professor PR  

 Não respondeu. 

 

Professor RS 

 É fato. Gostaria de acrescentar com uma frase que escutei bastante em toda minha 

carreira:  

“Eu estudei em Escola Pública e me orgulho disso. Antigamente a Escola Pública era de 

qualidade”. 

 

 Cada vez que ouvia principalmente um político falar esta frase eu sentia vontade de 
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gritar para que todos pudessem perceber como houve uma articulação para que a Escola 

Pública tivesse esse fim. 

 Quando as pessoas queriam entrar numa Escola Pública faziam concursos que eram 

considerados MINI VESTIBULARES, exames de admissão e as escolas particulares se 

alimentavam dos alunos que não conseguiam passar e aqueles que não queriam estudar.  

 Com o tempo a Escola Pública passou a ser uma forma de amenizar as atrocidades 

que se fez com o povo brasileiro, sem Escolas de base, sem preparo, sem política educacional 

e sem responsabilidade dos governantes, tiveram que abrir as Escolas fazendo com que a 

qualidade ficasse em segundo plano, fortalecendo assim as escolas particulares e depois 

continuando a tapar o sol com a peneira, criaram o sistema de cotas para esconder o insucesso 

dessas Escolas no acesso à universidade pública.  

 Mesmo assim hoje ainda as Universidades Públicas têm muitos alunos de classe 

média alta, principalmente nos cursos mais competitivos, enquanto que as Universidades 

Particulares tem jovens que não conseguem acesso às públicas e tem que trabalhar e se 

sacrificar para pagar sua Faculdade, cuja qualidade é péssima.  

Pergunte aos políticos que repetem esta frase nos seus comícios onde estudaram seus filhos,  

já nas décadas de 80 e 90.  

 Com certeza em Escolas Particulares, pois as públicas além de se tornarem fracas, 

havia também segundo eles uma “mistura muito grande” e não era conveniente para seus 

filhos de uma classe econômica, social e cultural muito diferente. 

 

Professora SM  

 As Escolas Públicas já estão sucateadas.  Essas escolas servem, segundo o “Sistema”, 

para abrigarem os filhos dos desfavorecidos, que mais tarde serão servos dos filhos da 

burguesia. Estes últimos estudam protegidos da pobreza, nas escolas privadas. 

 

Professora ZS 

 Ao examinar e ler, o meu comentário é o mesmo do autor. Vamos continuar a fazer 

de conta que a “Escola Pública” ainda não foi sucateada. Ela está sobrevivendo apenas para 

não nos tornarmos um país de analfabetos e sim de analfabetos úteis pelo menos na hora do 

“voto”. 

 
A décima pergunta – Ao longo de toda sua inquestionável experiência, que aspectos 

consideram relevantes, e que marcaram a sua vida profissional? 
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Professor Alexandre José 

 Fico muito impressionado com o longo processo de decadência da Escola Pública, 

provocada principalmente por políticas educacionais desastrosas (intencionais ou não) que 

nunca levam em conta os professores que estão encarregados de executar essas políticas. 

Outro fato relevante é a argumentação dos governantes da eterna falta de recursos para a 

educação. 

 

Professora AA 

 Apesar de momentos difíceis, os bons momentos passados ao lado de colegas e 

principalmente dos alunos superaram todas as adversidades encontradas.  Acho que poucas 

profissões têm o prazer de ver tão rapidamente o resultado de seu trabalho; principalmente 

quando vemos nossos alunos alcançarem seus objetivos de alçarem voos mais altos.  

 

Professora AM 

 Ver alunos nas Universidades. Formar cidadãos. 

 

Professora AF 

 O que marcou e ainda marca é a vivência em sala de aula. Essa sim é o nosso 

laboratório. Há algum tempo percebi que sem um ensino reflexivo, jamais poderemos fazer 

com que o aluno se torne um aprendiz reflexivo. Nossas aulas devem ser pautadas na reflexão 

de ambos, alunos e professores, para que formemos cidadãos pensantes e não manipuláveis 

por uma sociedade fútil e consumista.  

 Em tempo, relevante mesmo é encontrarmos com ex-alunos e escutar um “Muito 

obrigado, professora”.  

 “Fiz concurso tal e passei porque me lembrei das suas aulas” etc. Relevante também 

é ver na própria escola ex-alunos nos procurando para fazer estágio porque já estão quase se 

formando em professores. Sempre digo que o bom da vida é mesmo ser professor, não pelo 

fato de ensinarmos conteúdos, mas estarmos todo o tempo fazendo troca de saberes não só 

com outros professores como também com nossos alunos.    

 

Professor AJ 

O prazer de ter trabalhado no que sempre gostei, faço educação para o aluno e 

 



142 
 

 

sempre  fiz com todas as críticas ao desinteresse do aluno pela Escola é a eles que eu 

desculpo. 

 

Professor CL 

 Dos colegas e amigos de magistério, o respeito pelo meu esforço para ser um 

profissional correto e decente; dos amigos a impressão de eu ter feito realmente alguma coisa 

em favor da educação. 

 

Professor EP 

 “Que as coisas têm existência, não têm explicação”. Os fatos, as pessoas e as coisas 

são o que são. Afinal, o que significa reinventar a educação e a vida? 

 

Professor FF 

 São relevantes ter participado da organização das primeiras greves da categoria em 

1978, ter recebido como piso salarial no governo Brizola, ser de 5 salários mínimos. Ter 

passado pelo Governo do Sr. Marcelo Alencar e ver esse piso passar a ser 1 Salário Mínimo. 

 

Professor HM 

 A experiência de práticas de Geografia com comunidades, excursões, visitas, 

pesquisa (Clube de Geografia) – As relações com os alunos e a convivência com os 

professores. 

 

Professor JB 

 Projetos em que os destaques sejam: honestidade, dignidade, justiça e participação 

coletiva com muito empenho e amor. 

 

Professor JC 

 Trabalhar com amor e seriedade, mesmo diante de todas as dificuldades.  Não 

podemos esquecer de que estamos lidando com seres humanos. É pena que os governantes 

não entendam ou não queiram entender que os nossos alunos são SERES HUMANOS (E 

QUE OS PROFESSORES TAMBÉM O SÃO).  As relações com os alunos, durante todos 

esses anos, têm um saldo positivo. 
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Professora JP 

 Muitos foram os aspectos que marcaram minha vida profissional, tais como:  

Afirmação de alunos – “agora eu consegui entender português”, “hoje posso dizer que sei 

fazer redação”, “professora, você mudou a minha maneira de estudar”, “agora entendi a 

importância da leitura na vida da gente”, “hoje eu amo literatura”, etc. 

 Trabalhos inesquecíveis feitos pelos alunos: 

 Café literário, seminários, show de talentos, “musicar” letras de poemas, respostas ao 

poema de Drummond E agora, José? Criação de textos coletivos, criação de texto baseado em 

charges, paisagem e textos gráficos, etc.; 

 Encontrar com ex-alunos e receber palavras carinhosas; 

 Ver os alunos desenvolverem efetivamente partes dos objetivos a que me propus 

realizar; 

 Construir amizades inesquecíveis; 

 Aprender também com os alunos.... 

 Afirmação de alguns colegas – “como você consegue trabalhar com essa turma?” 

 Enfim, são tantos que não caberiam neste espaço para relatá-los. Citei apenas alguns 

que ainda permeiam em minha memória docente. É claro que também recebi muitos frutos 

amargos, mas agora não vem o caso, visto que os doces e saborosos frutos foram em maior 

quantidade. 

 

Professor MA  

 O grande esforço empreendido, por alguns alunos, para romper com os grilhões da 

Escola Pública. 

 

Professora MI 

 O magistério é a profissão que exige maior atualização. Fui constantemente 

provocada a procurar novos caminhos, nova forma de ensinar e, principalmente de me 

relacionar com meus alunos.  

 

Professora MS 

 Para mim o mais marcante foi constatar como podemos realmente ajudar as pessoas 

com que lidamos diariamente. Muitas vezes ensinando o que sabemos outras, apenas lhes 

dando atenção, um olhar, alegria ou um simples bom dia.  

 Não importa realmente que elas saibam de cor todo essa gama de conteúdos que lhes 
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são violentamente impostos. Importa é que elas possam fazer uso do que aprendem para 

melhorar e ressignificar suas vidas. Para que elas possam circular neste mundo globalizado de 

forma mais segura e feliz. Para que elas sejam os atores de suas próprias vidas.  

 Foi marcante também perceber como nós professores, estamos atuando na construção 

das memórias futuras de nossos alunos. Em relação à Escola, aos estudos, a curiosidade sobre 

o mundo, a alegria, aos medos, etc. A Escola pode ser um tempo inesquecível, pelo amor ou 

pela dor que pode causar. 

 

Professor NR 

 Forte formação teórica pedagógica; respeito aos alunos; respeito ao serviço público; 

dificuldade em conviver com panelinhas (escolares e sindicais); estudo incessante; abertura ao 

novo; ciência de que o modelo escolar morreu faz tempo; transitar entre áreas do 

conhecimento (minha formação é em História, mas é a Ciência quem me guia, em especial, os 

teóricos neoevolucionistas como Stephen Jay Gould). Mais recentemente tenho forte interesse 

em neurociência. 

 

Professor PR  

 Ao longo de minha carreira profissional, 42 anos de magistério, com algumas 

passagens pela parte administrativa, porém se abandonar totalmente a sala de aula, isto 

ocorrendo apenas por breves quatro anos, o que considero que foi importante, talvez, tenha 

sido não ter começado minha carreira no sistema público de ensino, e sim no particular que 

me impregnou de um pragmatismo que levei para a área pública, pragmatismo este que nem 

sempre encontro nos colegas que nunca trabalharam em outro sistema que não seja o público, 

em que para contornar as dificuldades atua no “laissez faire”, cada um por si e Deus por todo, 

e outros com um ideologismo dito de esquerda que não tem ressonância com sua atuação real.  

 Infelizmente no ensino privado você tem o lado capitalista predominando, em que os 

resultados devem agradar aos “donos do investimento” os diretos e os indiretos, estes últimos 

os contratantes dos serviços, que muitas vezes não se importam como o resultado será obtido, 

querem que seus filhos de qualquer maneira obtenham os resultados esperados, e aqueles 

professores que não se adéquam a este objetivo, são “eliminados”. Já no ensino público estas 

premissas estiveram afastadas por um bom tempo, porém nos últimos 15 anos tenho 

observado que estas ideias foram sendo implementadas paulatinamente pelas diferentes 

Portarias, Resoluções, leis, etc..., pois a ótica econômica passou a prevalecer.  

 O que observei nestes anos todos de Magistério, é que sempre que se discute 
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Avaliação, esta se baseia somente na sua expressão, número, conceitos, etc... , parece que os 

especialistas em questão, normalmente pedagogos, tem algum problema com a matemática, 

em nenhum momento que eu me lembre, foi discutido nos Fóruns, conferências, cursos que 

participei, os verdadeiros motivos do baixo rendimento apresentados pelos alunos. Salvo em 

uma rápida intervenção de um palestrante em um dos cursos oferecidos pela Secretaria, não 

me lembro de quem foi, sei apenas que era um dos “ídolos” da Educação no país, e 

especializado em avaliação, em que ele disse que havia lutado a vida todo pela Educação 

Inclusiva e quando esta aparentemente chegou ele via que na verdade ela se tornara mais 

exclusiva que a educação tradicional, e foi dele também a conclusão que os pedagogos não 

gostam de matemática.  

 A minha experiência administrativa, principalmente como diretor geral de uma 

Escola Pública, foi ter acesso aos caminhos tortuosos da burocracia publica, principalmente as 

inerentes à educação e observar o tão pouco na verdade interessa aos administradores públicos 

a educação do povo, há muitas propostas, projetos mil, dinheiros implantados em projetos que 

você vê que não dará em nada, ou está mal direcionado, e que você não pode chamar atenção 

para isto. Pode apenas, ao aplicar o projeto, tentar alterá-lo um pouco, mas sem chamar muita 

atenção e torná-lo um pouco mais viável à realidade da escola em que atua. Observei, 

portanto, que a ideologia não pode estar apartada de um pragmatismo, pois quase sempre nada 

se conseguirá realizar. 

 

Professor RS 

 A ideia que o MAGISTÉRIO é um DOM. Pessoas honestas com caráter e bom senso 

tem um perfil ideal para o magistério. Comecei a dar aulas com 19 anos, estava no terceiro 

período da universidade e lecionei até os 56 anos e sempre procurei fazer o melhor possível, 

preparando aulas estudando, enfim exercendo minha profissão com dignidade, apesar das 

condições quase sempre adversas. 

 

Professora SM 

 Amo a minha profissão!!! Amo ensinar. “Quando estou em sala de aula o meu maior 

prazer é ouvir aquele suspiro dos alunos – ah!! Entendi agora”!! 

 

 

 

 



146 
 

 

Professora ZS 

 Durante toda a minha vivência como professora procurei levar o conhecimento e a 

informação aos alunos dando a eles o poder de análise e senso crítico para que pudessem 

discernir o verdadeiro do falso, tornando-se pessoas conhecedoras da realidade com as quais 

convivemos e com isto podendo definir o melhor para si. Para mim aspectos realmente 

relevantes. 

 

A décima primeira pergunta – Por favor, faça suas considerações finais. 

 

Professor Alexandre José 

 A essa altura da minha vida profissional não acredito na melhoria da Educação 

Pública no médio prazo.  

 

Professora AA 

 Espero que a sua dissertação sirva como um ponto de partida para uma mudança no 

modo de ver e trabalhar com os futuros profissionais da Educação por parte dos professores 

das Universidades. 

 

Professora AM 

 Não opinou. 

 

Professora AF 

 Não respondeu. 

 

Professor AJ 

 Educar é não desistir, podemos divergir de opiniões o que não podemos é mudar 

direção, ainda acredito que só a Educação liberta. 

 

Professor CL 

 Saio do magistério mais frustrado do que quando entrei. Vi muitas injustiças 

praticadas por professores e diretores, muitos desses praticantes da política dos apaniguados e, 

sobretudo, com muitos professores, excelentes nas Escolas Privadas e horríveis nas públicas. 
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Professor EP          

 Pedir desculpa por meus desacordos/contrapassos/contradições. Trazer à mente que 

“somos tudo aquilo que não teria acontecido se não tivéssemos existido”. 

 

Professor FF 

 Não comentou 

 

Professor HM 

 Sou apaixonado pela profissão. Não me considero culpado pela crise. Lutei com 

todas as forças contra o sucateamento da Escola Pública. 

 

Professor JB 

 Trabalhos como esse, que nos levam a análise e reflexão, são sempre muito 

importantes. Quando realizados por profissionais com capacidade, vontade de crescimento e 

habilidades para influenciar em comunidades educacionais, nos proporcionam ações mais 

produtivas e eficientes. 

 

Professor JC 

 Espero ter contribuído com o colega e, de alguma forma, com a Educação, que tem 

de ser respeitada, para o bem do povo brasileiro e de qualquer outro país.  

 

Professora JP 

 Primeiro – Gostaria de parabenizar o colega, pela grandeza de sua ousadia em 

abordar um conteúdo tão polêmico e que necessita muito ser desenvolvido, analisado, 

respeitado e respondido com atitudes concretas na prática de ensino de todos os seguimentos. 

 Que esta Dissertação não seja mais uma a enfeitar bibliotecas universitárias. Espero 

que esta pesquisa teórica, esta argumentação e esta demonstração de práticas docentes não se 

tornem vozes a ecoarem em desertos tão populosos. Anseio que todo este conteúdo teórico 

venha realmente ser exemplo de sustentação para mudanças urgentes.  

 Que esta semente aqui plantada não morra em seu nascedouro, mas germinem  tantas 

outras. 

 Segundo – Agradeço a confiança em mim depositada e a oportunidade de colaborar 

com tão importante assunto, já que também comungo com todo esse ideal aqui analisado. E, 

sobretudo colaborar com minha prática docente com um amigo sincero que ao longo da 
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profissão Deus cruzou nossas vidas com a finalidade de uma sólida amizade e uma 

consistente consideração não só com o professor, mas com toda sua família. 

  

Professor MA 

 À falta de vontade política daqueles que detém o poder é a responsabilidade do 

sucateamento do Ensino Público. 

 

Professora MI 

 Posso – incontestavelmente – resumir tudo o que penso sobre o magistério na 

seguinte frase: Se pudesse voltar no tempo e recomeçar, escolheria de novo o magistério 

como profissão – que acaba sendo uma palavra fraca para conceituar este nobre ofício. 

 

Professora MS 

 Acredito que os conteúdos de ensino tradicionais das disciplinas escolares são na 

realidade ferramentas para desenvolver o potencial das pessoas. O importante no ato de 

ensinar é pensar para que esteja se ensinando aquele conteúdo. Se for porque o patrão exigiu, 

via governantes ou é porque a apreensão daquele conhecimento vai tornar a vida daquele 

indivíduo melhor. Se não seremos apenas reprodutores da desigualdade social. 

 

Professor NR 

 Agradeço a oportunidade e espero ter ajudado. Tentei ser o mais sincero possível. 

Ando muito preocupado com as atuais orientações da SEEDUC/RJ, que configuram a 

privatização das ideias da educação pública!!. 

 

Professor PR 

 Colega lhe admiro, a persistência no tentar acontecer, em ver ainda possibilidades de 

alterações no atual processo educacional. Eu, lhe confesso, estou desanimado, frustrado, ao 

contrário de você não escolhi ser professor, sempre digo e creio a profissão me escolheu, tia,  

irmã, professoras, vivi dentro de uma Escola Estadual de Ensino Primário.  

 Não pensava mesmo em ser professor, mas fui ficando e dando o melhor que podia. 

Porém, hoje, não vejo muitas expectativas à frente, apenas discursos vazios, nós professores 

como os grandes culpados de todos os males da educação, não que tenhamos nossa parcela de 

culpa, temos e grande.  

 No entanto é muito difícil lutar contra uma lógica imediatista de resultados, de 
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índices favoráveis que vão favorecer o recebimento pecuniário maior não só por nós, como 

pelo Estado. 

  Parabenizo-o pelo esforço, e persistência de fazer a diferença, que já faz, continue... 

  

Professor RS 

 Não consigo entender um Curso de Licenciatura sem uma Escola de Aplicação.  

 Não consigo entender os currículos dos cursos de licenciatura, uma vez que o curso é 

essencial para formação de professores do Ensino Médio e se os mesmos quiserem dar aulas 

nas universidades teriam que ter mestrado, doutorado ou pós-graduação. 

 Não consigo entender o afastamento dos professores universitários dos professores 

do Ensino Médio. 

 Não consigo entender porque os professores universitários se dedicam mais a 

pesquisas e orientações do que a aulas para turmas de graduação, deixando essa tarefa para 

professores convidados ou substitutos. 

 

Professora SM 

 Conheço a dedicação do colega, pois trabalhei com ele durante muitos anos no Liceu 

Nilo Peçanha e foi muito gratificante para mim. 

 

Professora ZS 

 Alguns fatos marcaram minha vida no exercício da função entre muitos pude ver, 

trabalhando com alguns professores ligados a arte e junto com eles fazer projetos de levar os 

alunos ao teatro e trazendo muitas vezes para dentro da sala, pude constatar uma mudança 

muito grande no comportamento de alguns deles. 

 Acredito que a “ARTE” como a música, dança, pintura teatro  etc... Tenha este poder 

de modificar as pessoas. 

 Felizmente junto com amigos meus tive esta oportunidade. 

Espero ter sido útil. 
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APÊNDICE 3 QUESTIONÁRIO COM O DEVIDO ENTABULAMENTO DAS 
RESPOSTAS. 

Universidade Federal Fluminense – UFF   
Pró Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 
Curso: Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Natureza 
Professora Orientadora: Lucidéa Guimarães Rebello Coutinho 
Aluno: Paulo Eduardo Ferreira Cardoso 
 

 Questionário para pesquisa com professores estatutários (com matrícula de professor 

efetivo do quadro do magistério) que atuam nas Escolas Públicas de Ensino Médio do Estado 

do Rio de Janeiro – com efetiva regência de turma há mais de vinte e cinco anos – para 

levantamento de dados que servirão para fundamentar a Dissertação de Mestrado do aluno, 

com a pesquisa sobre o tema: 

 

“Percepção de Professores de Escolas Públicas do Estado do Rio de Janeiro com 

Propostas Metodológicas para Melhoria do Processo Ensino/Aprendizagem em Química 
no Ensino”. 

 

A primeira pergunta – Você consegue, realmente, cumprir todas as aulas previstas, isto é, o 

total de aulas dadas é igual ao de aulas previstas para o ano letivo? 

(   )   sempre consigo    =  1         

(   )   quase sempre consigo   = 11            

(   )   poucas vezes consigo  =  8 

 

A segunda pergunta – O total de aulas previstas é suficiente para cumprir, satisfatoriamente, 

os conteúdos programáticos estabelecidos para cada ano letivo? 

(   )   sim, totalmente  =  0 

(   )   sim, parcialmente  =  8   

(   )   não  =  12 

 

A terceira pergunta – Considerando turmas de 40 alunos e todas as escolas públicas e 

privadas que você leciona ou lecionou com quantos alunos (a maior quantidade por ano) você 

trabalhou? 

(   )   mais de 200  =  4    

(   )   mais de 320  =  3    



151 
 

 

(   )   mais de 400  =  3 

(   )   mais de 480  =  2 

(   )   mais de 560  =  8 

 
A quarta pergunta – É possível conhecer o perfil do aluno, relativo às suas potencialidades e 

identificar a melhor estratégia para ele se desenvolver, conforme sugerem os principais 

educadores nacionais e internacionais? 

(   )   sim, de todos  =  0  

(   )   sim, de quase todos  =  2     

(   )   sim, de poucos   =  13            

(   )   não  =  5 

 
A quinta pergunta – As condições de trabalho na Escola Pública do Estado do Rio de 

Janeiro, atualmente, são boas? 

(   )  sim, totalmente   =   0 

(   )  sim, parcialmente  =  2 

(   )  não, são regulares  =  5 

(   )  não, são ruins  =  13 

 

A sexta pergunta – Você dispõe de tempo remunerado para a preparação das atividades 

escolares para um número tão grande de alunos, como preparação de, pelo menos, duas 

provas bimestrais e outras atividades de avaliação, correção e discussão dessas atividades? 

(   )   sim, totalmente  =  0     

(   )   sim, parcialmente   =  3      

(   )   muito pouco  =  5       

(   )   não  =  12 

 

A sétima pergunta – Ao longo de sua carreira, as condições de trabalho na Escola Pública do 

Estado do Rio de Janeiro melhoraram, se mantiveram ou pioraram? 

(   )   melhoraram  =  0   

(   )   se mantiveram  =  3   

(   )   pioraram  =  17 

 

 



152 
 

 

A oitava pergunta – Quando qualquer professor de suas escolas entra de licença médica, ou 

outra licença, as turmas desse professor recebem outro professor para substituí-lo? 

(   )   sempre  =  0                     

(   )   quase sempre  =  1     

(   )   poucas vezes  =  11             

(   )   nunca  =  8 

 
A nona pergunta – Quando, por algum motivo – greves, paralisações, recessos, homenagens, 

falta d´água, falta de merenda – as aulas são suspensas, ocorre reposição efetiva das aulas 

perdidas? 

(   )   totalmente  = 0 

(   )   quase totalmente  =  0 

(   )   bem menos  =  4                   

(   )   poucas  = 16 

 
A décima pergunta – Você conhece algum caso em que alunos receberam o certificado de 

conclusão do Ensino Médio, nas Escolas Públicas do Estado do Rio de Janeiro, que não 
tiveram muitas aulas previstas para alguma disciplina do currículo? 

(   )   sim, vários  = 13 

(   )   sim, poucos  =  2 

(   )   sim, raros =  2          

(   )   não  =  3 
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APÊNDICE 4 – Complemento dos cálculos correspondentes ao item: 7.3.2.1, da seção 7. 
 
 Depois de terem aprendido como realizar os cálculos para encontrar as fórmulas 

centesimais dos compostos químicos, usando o ácido úrico como exemplo, os alunos foram 

desafiados a calcularem as composições centesimais das outras principais substâncias 

encontradas na urina (a ureia, o amoníaco e o cloreto de sódio).  

 
Continuação dos cálculos: 
 
b) Cálculo da composição centesimal da ureia e da fórmula centesimal da ureia. 

Massa molar da ureia = 60 g/mol. 

 
Porcentagem de Carbono 
60 gramas (massa molar da ureia)  correspondem a   100 % do composto
   
12 gramas (massa do carbono)   correspondem a   x %  do carbono 
 
 
então: x = 20,0 % de carbono. 
       
 
Porcentagem de Hidrogênio 
 
60 gramas (massa molar da ureia)  correspondem a   100 % do composto 
 
04 gramas (massa do hidrogênio)   correspondem a        y % do hidrogênio 
 
 
então: y = 6,7 % de hidrogênio. 
 
 
Porcentagem de Oxigênio 
 
60 gramas (massa molar da ureia)  correspondem a   100 % do composto 
 
16 gramas (massa do oxigênio)  correspondem a    z % do oxigênio 
 
 
então: z = 26,7 % de oxigênio. 
 
 
Porcentagem de Nitrogênio 
 
60 gramas (massa molar da ureia)  correspondem a   100 % do composto 
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28 gramas (massa do nitrogênio)  correspondem a        w % do nitrogênio 
 
 
então: w = 46,7 %  de nitrogênio.  
 
 
 Com as porcentagens de cada elemento formador da ureia encontradas, obteve-se a 
seguinte Fórmula Centesimal:  C 20,0 % H 6,7 % O 26,7 % N 46,7 % 

 
 

c) Cálculo da composição centesimal do amoníaco e da fórmula centesimal do amoníaco. 

Massa molar do amoníaco = 17 g/mol. 

 

Porcentagem de Nitrogênio 
17 gramas (massa molar do amoníaco) correspondem a  100 % do composto
   
14 gramas (massa do nitrogênio)   correspondem a   x %  do nitrogênio 
 
 
então: x = 82,4 % de nitrogênio. 
     
   
Porcentagem de Hidrogênio 
 
17 gramas (massa molar do amoníaco) correspondem a   100 % do composto 
 
03 gramas (massa do hidrogênio)   correspondem a        y % do hidrogênio 
 
 
então: y = 17,7 % de hidrogênio. 
 
  
 Com as porcentagens de cada elemento formador do amoníaco encontradas, obteve-
se a seguinte Fórmula Centesimal:  N 82,4 % H 17,6 %  

 
 

d) Cálculo da composição centesimal e da fórmula centesimal do cloreto de sódio. 

Massa molar do cloreto de sódio = 58,5 g/mol. 

 

Porcentagem do Sódio 
58,5 gramas (massa molar do cloreto de sódio) correspondem a 100 % do compôsto 

23 gramas (massa do sódio)     correspondem a  x %  do sódio 
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então: x = 39,3 % de sódio. 
 
Porcentagem do Cloro 
 
58,5 gramas (massa molar do cloreto de sódio) correspondem a 100 % do composto
   
35,5 gramas (massa do cloro)    correspondem a  y %  do cloro 
 
 
então: y = 60,7 % de cloro. 
 
Com as porcentagens de cada elemento formador do cloreto de sódio encontradas, obteve-se a 
seguinte Fórmula Centesimal:  Na 39,3 % Cl 60,7 %  
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12 ANEXOS 
 
ANEXO 1 – Constituição Federal da República Federativa do Brasil  
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Fonte: 
http:// 
portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/superior/legisla_superior_const.pdf    
Acesso em 01/06/2014 
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ANEXO 2 – IDEB 2011: Brasil continua a avançar 
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Fonte:  
http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/portal-ideb -  Acesso em 01/06/2014 
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ANEXO 3 – Apagão intelectual AGÊNCIAi 
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Fonte: AGÊNCIA SENADO  

http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2012/08/16/cristovam-buarque-lamenta- 
numeros da-educacao-e-aponta-2018apagao-intelectual2019     Acesso em 16/08/2014 às 
17h20  
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ANEXO 4 – II Encontrão GIDE – slide 2 

 

      Fonte :  www.educacao.rj.gov.br 

 

 

ANEXO 5 – II Encontrão Gide – slide 3 
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      Fonte : www.educacao.rj.gov.br 

ANEXO 6 – II Encontrão Gide – slide 8 
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Fonte : www.educacao.rj.gov.br 

ANEXO 7 – II Encontrão Gide – slide 9 
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Fonte : www.educacao.rj.gov.br 

ANEXO 8 – II Encontrão Gide – slide 20 
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Fonte : www.educacao.rj.gov.br 

 

                                                           
 


