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RESUMO 

 

As dificuldades vivenciadas no ensino de química, em especial na educação de jovens e 

adultos, juntamente com o cenário de crise socioambiental contemporâneo são discutidos 

neste trabalho, que tem por objetivo analisar uma proposta de ensino de química que visa 

contribuir para a aproximação entre conhecimento científico e a realidade dos educandos na 

EJA, a partir da inserção da temática ambiental, tendo a qualidade do ar do entorno escolar 

como tema gerador. Para o desenvolvimento desta proposta fizemos uso de metodologia 

participativa, a qual foi realizada com uma turma da EJA, numa escola localizada na região 

metropolitana do Rio de Janeiro e se constitui numa sequência didática, composta de três 

etapas: a problematização da realidade, promovida pela reflexão acerca da poluição 

atmosférica na região metropolitana do Rio de Janeiro; a construção dos conhecimentos 

científicos a partir dos óxidos presentes na poluição do ar e, na última etapa, retornamos a 

reflexão acerca da problemática ambiental promovendo a articulação entre os conhecimentos 

científicos construídos e a realidade vivenciada a partir dos índices da qualidade do ar 

coletados. Para análise dos dados buscamos uma aproximação da análise do discurso 

bakhtiniana, a partir da qual foi possível observar a apreensão dos conhecimentos a partir da 

incorporação e renovação do gênero, do ponto de vista da temática ambiental e dos 

conhecimentos científicos. No entanto, os resultados também apontam para a participação 

como uma categoria de análise haja vista a importância para a construção dos conhecimentos.  

Assim, foi possível concluir que a articulação entre a temática ambiental qualidade do ar e os 

conhecimentos científicos contribuíram para a superação dos obstáculos na prática do ensino 

de química, destacando-se como fundamental para esta articulação a mediação realizada no 

sentido de viabilizar a interação e as reflexões que levaram a ampliação dos conhecimentos. 

Entretanto, consideramos, ainda, a necessidade de reflexão contínua sobre a prática docente, 

especialmente nesta modalidade de ensino.           

 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Ensino de Química, Educação de Jovens e Adultos, 

Metodologias Participativas, Tema Gerador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The difficulties experienced in chemistry teaching, especially in the education of youth and 

adults, along with the contemporary socio-environmental crisis scenario are discussed in this 

work, which aims to analyze a chemistry teaching proposal to contribute to the rapprochement 

between scientific knowledge and the reality of students in adult education from the 

integration of environmental issues, and the air quality of the school environment as a theme 

generator. To develop this proposal we made use of participatory methodology, which was 

performed with a group of adult education in a school located in the metropolitan area of Rio 

de Janeiro and is a didactic sequence, composed of three steps: the questioning of reality 

promoted by the reflection on the air pollution in the metropolitan area of Rio de Janeiro; the 

construction of scientific knowledge from the oxides present in air pollution and, in the last 

step, we return to reflection on environmental issues by promoting links between the built 

scientific knowledge and the reality experienced from the air quality indices collected. For 

data analysis we seek an approximation of Bakhtin's discourse analysis, from which we could 

see the apprehension of knowledge from the development and renewal of the genre, from the 

point of view of environmental issues and scientific knowledge. However, the results also 

point to the participation as a category of analysis in view of the importance for the 

construction of knowledge. Thus, it was concluded that the link between environmental issues 

and air quality scientific knowledge contributed to overcoming the obstacles in the practice of 

chemistry teaching, highlighting as fundamental to this joint mediation carried out in order to 

facilitate the interaction and considerations which led the expansion of knowledge. However, 

we consider also the need for continuous reflection on teaching practice, especially in this 

type of education. 

 

Keywords: Environmental Education, Chemistry Education, Youth and Adult Education, 

Participatory Methodologies, Theme Generator. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Há décadas o ambiente em que vivemos vem sendo devastado e sofre com as 

consequências do desenvolvimento não planejado, impulsionado pelo consumismo 

exacerbado característico das sociedades capitalistas. O que se vê atualmente é um aumento 

dos problemas como o descarte inadequado de lixo, cidades que sofrem com falta d’água 

potável e falta de saneamento básico, aumento de doenças em decorrência da poluição do ar 

por veículos e indústrias, etc. Tantos problemas têm prejudicado toda forma de vida, 

sobretudo da população mais carente que vive nas regiões mais afetadas, aumentando a 

pobreza e a desigualdade social, intensificando, assim, a crise socioambiental enfrentada pela 

humanidade. Além disto, são cada vez mais frequentes ocorrências de enchentes em 

determinadas regiões e agravamento da seca em outras, em decorrência das mudanças 

climáticas. Neste sentido, a grave crise socioambiental instalada tem despertado maior 

atenção de grupos e entidades governamentais no sentido de buscar medidas que possam 

conter o avanço dos danos causados ao homem e ao ambiente.   

 Neste sentido, muitas discussões têm sido realizadas nos âmbitos nacional e 

internacional, com o intuito de fomentar uma educação para o ambiente que favoreça 

verdadeiras mudanças no modelo atual de sociedade de forma que passemos a cuidar do 

ambiente pensando na sua manutenção para as futuras gerações. Neste cenário de crise 

surgem, então, de acordo com Loureiro (2006, p.133), dois grandes blocos que englobam as 

diversas vertentes de educação ambiental, um denominado conservador ou 

comportamentalista e outro chamado de crítico ou emancipatório. O primeiro se caracteriza, 

principalmente, por uma educação pautada no individualismo e reducionismo a partir da 

realização de ações que visam apenas a solução de problemas pontuais, funcionando assim,  

afirma Brugger apud Layrargues (2001, p.5), como um adestramento ambiental.    O segundo, 

o qual defendemos neste trabalho, é caracterizado pelo pensamento coletivo na busca de ações 

preventivas, a partir da reflexão acerca das causas dos problemas socioambientais de modo 

que contribua para verdadeiras mudanças de valores, hábitos e atitudes na construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária. Assim, a Educação Ambiental Crítica é política e dialógica, 

portanto, de acordo com Guimarães (2004, p.27), na perspectiva crítica, o conflito, as 

relações de poder são fundantes na construção de sentidos, na organização espacial em suas 

múltiplas determinações.  
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 No tocante ao ensino de ciências, especialmente no ensino de química ainda temos 

um grande desafio a enfrentar, no sentido de minimizar as dificuldades no processo de ensino-

aprendizagem desta ciência. Os obstáculos, na maioria das vezes, são resultados de práticas 

pedagógicas conservadoras e essencialmente conteudistas e que, portanto, priorizam o 

acúmulo de informações em detrimento da construção do conhecimento que propicie 

contribuições significativas à vida do educando. Outro obstáculo no ensino das ciências está 

no modelo de ensino que fragmenta o saber, uma vez que, de acordo com Morin (1999, p.36), 

a realidade não é compartimentada, mas, sim, constituída por fatores interdependentes entre 

si. Com tantos obstáculos, o que observamos em sala de aula é uma grande rejeição por parte 

dos alunos com relação aos conteúdos de química, por acreditarem que tais conhecimentos 

estão muito distantes da realidade e que, portanto, consideram esta ciência muito difícil.             

  Assim, a presente pesquisa foi motivada, especialmente, pela preocupação, 

compartilhada por muitos docentes, quanto às dificuldades de ensino e aprendizagem dos 

conteúdos de química e também pelo interesse, pessoal e profissional, de inserir a educação 

ambiental no currículo de química em razão de sua importância no cenário de crise 

socioambiental do mundo contemporâneo. Além disto, outra inquietação surgiu em função da 

realidade da turma de Educação de Jovens e Adultos nas escolas da rede privada de ensino da 

baixada fluminense. Igualmente em diversas turmas de EJA, as dificuldades relacionadas ao 

ensino aprendizado de química são ainda mais marcantes pelas características dessa 

modalidade de ensino, na qual a maioria dos jovens está em busca, principalmente, da 

aceleração dos estudos, uma vez que não tiveram êxito na modalidade regular. Outro ponto é 

que tais jovens exercem alguma atividade profissional e não dispõem de tempo para os 

estudos, principalmente para a realização de trabalhos de pesquisa complementares à 

aprendizagem. Diante do exposto a questão que surge é como promover uma aproximação 

entre conteúdos de química e as questões ambientais na EJA? Pensamos então em uma 

abordagem de ensino aprendizagem que pudesse promover tal aproximação, de forma a 

possibilitar contribuições  mais significativas para a vida desses jovens e adultos. Na presente 

pesquisa temos por objetivo analisar essa proposta de ensino de química que visa contribuir 

para a aproximação entre conhecimento científico e a realidade dos educandos na EJA, a 

partir da inserção da temática ambiental, tendo a qualidade do ar do entorno escolar como 

tema gerador. 

 Neste sentido, a partir de tais inquietações, encontramos em Paulo Freire os 

caminhos para tal articulação, haja vista um dos pontos de destaque de seu pensamento que é 

a priorização da realidade concreta e vivenciada pelo educando. Ao iniciarmos a pesquisa, 
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quando buscávamos a temática problematizadora da realidade local, foi divulgada a notícia 

alarmante sobre a presença de maior concentração de poluentes na atmosfera na região onde 

está localizada a escola, acarretando em riscos à saúde da população. Tal notícia surgiu, 

convenientemente, como a problemática ambiental local adequada para uma abordagem na 

perspectiva crítica da construção dos conhecimentos. Desta forma, para aproximação entre 

conhecimentos científicos e realidade dos educandos, escolhemos a qualidade do ar do 

município onde se localiza a escola para abordagem do conteúdo de funções inorgânicas.  

 A proposta iniciou-se com a problematização da realidade, neste caso, a partir da 

reflexão e discussão em torno de estudos sobre a relação da poluição atmosférica na região 

metropolitana do Rio de Janeiro com a saúde da população. Na etapa seguinte foram 

construídos os conhecimentos científicos sobre as funções óxidos, ácidos, bases e sais e 

problematizado a presença de algumas dessas substâncias no ambiente. Na sequência, a partir 

dos indicadores da qualidade do ar dos municípios do Rio de Janeiro, verificados no portal do 

Instituto Estadual do Ambiente - INEA, e da discussão sobre o contexto sócio-histórico dos 

municípios retornamos à realidade, realidade concreta, na perspectiva Freiriana, contribuindo, 

dessa forma, para superação da “consciência ingênua”. 

 Para atender ao objetivo exposto, a presente pesquisa está estruturada em seis 

capítulos teóricos. No primeiro capítulo, intitulado “Educação Ambiental e Educação em 

Ciências: caminhos na construção dos conhecimentos” apresentamos a trajetória e as 

perspectivas da Educação Ambiental Crítica, bem como os pressupostos teóricos que 

norteiam esta vertente, especialmente em Loureiro, Tozoni-Reis, Layrargues, dentre outros.  

Quanto ao ensino de ciências, buscamos especialmente em Vygotsky e Freire a 

fundamentação teórica para a perspectiva dialógica da construção dos conhecimentos, além de 

outros referenciais e finalizamos tratando da abordagem da qualidade do ar como tema 

gerador.   

 No segundo capítulo, intitulado “Educação de Jovens e Adultos e a Interlocução da 

Educação Ambiental e a Educação em Ciências”, apresentamos, primeiramente, a realidade 

da EJA fundamentada em referenciais como Haddad e Pierro, bem como documentos oficiais. 

Em seguida, apontamos os caminhos que viabilizam esta interlocução. 

 O terceiro capítulo, intitulado “Percursos metodológicos para a implementação da 

proposta didática”, apresenta o contexto da pesquisa, a fundamentação teórica para a 

metodologia participativa na perspectiva Freiriana, bem como os pressupostos da análise do 

discurso bakhtiniano.    
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 No quarto capítulo, intitulado “Do relato da experiência com a turma da educação de 

jovens e adultos” descrevemos a experiência com a turma, as atividades e intervenções 

realizadas. 

 No quinto capítulo, intitulado “Da análise dos resultados com a turma da educação 

de jovens e adultos”, apresentamos a análise dos resultados obtidos, a partir de três categorias 

de análise, sendo a primeira conceitos científicos, a segunda temática ambiental e a terceira 

participação. 

 No sexto capítulo, intitulado “Construção de uma sequência didática como estratégia 

articuladora entre a educação ambiental e o ensino de química” apresentamos a proposta de 

uma sequência didática, com base na análise dos resultados obtidos com a turma. 

 Por fim, apresentamos nossas considerações finais expondo as contribuições deste 

trabalho, bem como apontamos possíveis caminhos que possam contribuir para melhorias na 

prática docente.           
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1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: CAMINHOS NA 

CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS SIGNIFICATIVOS  

 

 A humanidade vem sofrendo há décadas com o aumento de catástrofes naturais que 

se estendem por todo o planeta.  Algumas regiões enfrentam grandes enchentes enquanto 

outras já sofrem com a escassez de água. O lixo descartado de forma inadequada além de 

intensificar tais problemas torna-se um agravante devido ao risco de transmissão de doenças. 

O que se pode observar é um acirramento dos conflitos ambientais tendo como consequência 

a diminuição da qualidade de vida do homem e o risco de extinção de muitas espécies. Dessa 

forma, a crise que se instalou na sociedade contemporânea atingiu tamanhas proporções que 

se configura atualmente numa crise socioambiental.  

 Tal situação tem chamado a atenção de grupos no mundo inteiro, em contraposição à 

realidade instalada, sobretudo a partir do processo industrialista dos últimos séculos. As 

necessidades da sociedade capitalista, caracterizada pelo ciclo impositivo do consumo e 

descarte, impulsiona a exploração da natureza de forma descontrolada, o que vem acarretando 

grandes desequilíbrios e impactos ambientais, bem como o esgotamento dos recursos naturais.   

 

Desde o começo da industrialização, no século XVIII a população mundial cresceu 

oito vezes, consumindo mais os recursos naturais; somente a produção, baseada na 

exploração da natureza, cresceu mais de cem vezes. O agravamento deste quadro 

com a mundialização do acelerado processo produtivo faz aumentar a ameaça e, 

consequentemente, a necessidade de cuidado com o futuro da Terra (BOFF, 1999). 

 

 Outro fator que contribui para tal realidade é a postura antropocêntrica da 

humanidade, construída historicamente nos últimos séculos, a qual estabelece uma relação de 

dominação e manipulação da natureza, única e exclusivamente para o benefício do homem 

(GUIMARÃES, 2012, p.20).   

 No Brasil, esta relação fica evidenciada desde o início da ocupação do território 

brasileiro que era tido, apenas, como espaço para ser dominado e para atender aos interesses e 

necessidades de acumulação material de riquezas dos colonizadores (DEAN, 1998). A 

natureza era vista, muitas vezes, como um obstáculo para o desenvolvimento das atividades 

econômicas:  

 

Na realidade, para se encontrarem espaço para as lavouras, necessário se tornou, na 

esmagadora maioria das vezes, derrubar o manto denso das matas, as quais tinham 

se formado lentamente, tendo podido construir o seu próprio solo, à custa de sua 

capacidade intrínseca de vida sob condições excepcionais de calor e umidade. 

Aquilo que a natureza custou muito tempo para elaborar em seu gigantesco 
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laboratório tropical, mesmo nas áreas de solos muito pobres, os homens puderam 

destruir, desarranjar e desequilibrar em espaço de dezenas de anos apenas 

(HOLANDA, 1972, p.66).  

 

 Tamanha devastação já causava preocupação e despertava muitas críticas na época, 

de acordo com Pádua (1998, p.134-163) que destaca citação de José Bonifácio, um dos 

autores mais importantes da época:  

 

(...) nossas preciosas matas vão desaparecendo, vítimas do fogo e do machado da 

ignorância e do egoísmo; nossos montes e encostas vão-se escalvando diariamente, e 

com o andar do tempo faltarão as chuvas fecundantes, que favorecem a vegetação e 

alimentam nossas fontes e rios, sem o que nosso belo Brasil, em menos de dois 

séculos, ficará reduzido aos páramos e desertos da Líbia. Virá então esse dia (dia 

terrível e fatal), em que a ultrajada natureza se ache vingada de tantos erros e crimes 

cometidos (JOSÉ BONIFÁCIO,1823 apud PÁDUA, 1998, p.134-163).  

 

 No século seguinte, a exploração da natureza no Brasil foi intensificada sob a 

justificativa do desenvolvimento em favor da erradicação da pobreza. Segundo Dean (1998), 

frases como “Que venha a poluição, desde que as fábricas venham com ela” ou “a pior 

forma de poluição é a pobreza” foram frequentemente utilizadas em discursos hegemônicos 

que buscavam a justificativa para o crescimento econômico com o acelerado processo de 

urbanização.  

 Juntamente com os interesses de crescimento econômico, foi crescendo de forma 

descontrolada a apropriação da natureza, tanto como fonte de recursos para o 

desenvolvimento como fonte de lazer, exclusivamente, para benefício do homem.  De acordo 

com Soares, Pimentel e Estolano (In SANTOS; CARDOSO; GUIMARÃES, 2013, p.23-34), 

muitas são as propriedades particulares construídas inúmeras vezes em áreas de preservação 

ambiental, como os resorts, que isolam das populações ao redor, o que deveria ser um bem de 

todos, a natureza.   

 Tratando da dimensão global, Capra (1988) traz reflexões acerca das relações 

complexas que permeiam a crise socioambiental, destacando a disputa pelo poder político-

econômico entre os países desenvolvidos, intensificando uma corrida armamentista e, 

portanto, a priorização de programas de incentivo à indústria bélica ao invés de programas 

sociais.  

 Como consequência dessa acelerada corrida pelo desenvolvimento, acompanhada da 

crescente atividade industrial, as populações das grandes cidades sofrem com altos índices de 

poluição atmosférica, deficiência no saneamento básico, problemas no abastecimento de água, 

descarte inadequado do lixo, etc. Em função disto, a saúde humana vem sendo afetada 
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enquanto a qualidade de vida está sendo reduzida consideravelmente. (GUIMARÃES e 

FONSECA, 2012, p.24)  

 Assim, em contraposição à realidade instalada e à postura antropocêntrica do 

homem, diversos grupos intensificaram as discussões acerca desta problemática, instituindo o 

movimento ecológico ou ambientalista, o que de acordo com Soares, Pimentel e Estolano (In 

SANTOS; CARDOSO; GUIMARÃES, 2013, p.23-34), posteriormente fomenta as discussões 

acerca da Educação Ambiental. 

 Neste sentido, tem-se na Educação o suporte fundamental para a formação de 

indivíduos capazes de intervir nesta realidade e a possibilidade de reflexão sobre as relações 

complexas entre o homem e o natural, ou seja, uma educação para o ambiente.         

 

1.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL: TRAJETÓRIAS E PERSPECTIVAS  

 

 As discussões acerca da degradação do ambiente têm tomado proporções cada vez 

maiores, nas últimas décadas. Para Tozoni-Reis (2006), as preocupações com o ambiente e 

com o futuro da humanidade começaram a tomar destaque a partir do lançamento da bomba 

atômica sobre Hyroshima e Nagazaki: 

 

[...]. Podemos dizer que a preocupação com o ambiente se acentuou quando a 

humanidade se viu ameaçada pelo poder de destruição total do ambiente que tem 

como marco histórico a bomba atômica sobre Hyroshima e Nagazaki no final da 

Segunda Guerra Mundial, em 1945 − expressão do poder político e econômico de um 

país sobre o mundo social e natural. Nesse momento os homens expressaram a 

conquista do poder de destruição total da vida sobre o planeta. Podemos dizer que foi 

neste momento que o movimento ambientalista teve origem (TOZONI-REIS, 2006, 

p.95). 

 

 A Educação Ambiental passa, então, a ser mais do que uma necessidade, mas uma 

exigência para caminharmos na direção de um mundo com condições de vida melhores para 

todos. Assim, as discussões sobre suas formas de realização ocorreram em vários eventos 

nacionais e internacionais.  Para Nascimento (2010), o marco histórico das discussões sobre o 

meio ambiente foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, que reuniu 

113 países, em 1972, em Estocolmo, na Suécia, a qual foi consequência da preocupação com 

os resultados do relatório do crescimento, um documento que divulga a possibilidade de um 

colapso devido ao crescente consumo mundial e dos impactos ambientais causados pela 

intensificação da atividade industrial. Os acordos estabelecidos pelos países foram publicados 

na Declaração sobre Ambiente Humano ou Declaração de Estocolmo, dentre as 
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recomendações, a de número 96 destaca a necessidade de inserção das questões ambientais na 

educação.  

 Ainda de acordo com Nascimento (2010), tratando especificamente da Educação 

Ambiental, foi realizado em 1975 o primeiro evento internacional, o Seminário Internacional 

de Belgrado sobre Educação Ambiental, no qual foi gerada a Carta de Belgrado que “(...) 

analisa a situação ambiental a nível global, os objetivos, o público-alvo e as diretrizes 

básicas dos programas de educação ambiental”. 

 Contudo, foi na Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, em 

1977, em Tbilisi, que as discussões acerca da Educação Ambiental tiveram maior importância 

com a formulação de 41 recomendações sobre critérios para o desenvolvimento da Educação 

Ambiental, nos âmbitos regional, nacional e internacional, destacando-se como princípios 

básicos o enfoque interdisciplinar, a conscientização sobre o valor da natureza, a necessidade 

de desenvolvimento de senso crítico e de habilidades para solução dos problemas ambientais, 

dentre outros (BRASIL, 2015). 

 Outro importante documento, o Tratado da Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global, considerado uma referência para educadores 

ambientais, foi firmado no Fórum das ONGs, em 1992, no Rio de Janeiro, paralelamente à 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a Eco-92 e, ainda de acordo com 

Tozoni-Reis (2006), “... reconhece a educação como direito dos cidadãos e firma posição na 

educação transformadora”. A partir de então, o cuidado com o meio ambiente deve ser uma 

prática de todos, individual ou coletivamente: 

 

[…] a educação ambiental para uma sustentabilidade eqüitativa é um processo de 

aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida. Tal 

educação afirma valores e ações que contribuem para a transformação humana e 

social e para a preservação ecológica. Ela estimula a formação de sociedades 

socialmente justas e ecologicamente equilibradas, que conservem entre si a relação 

de interdependência e diversidade. Isto requer responsabilidade individual e coletiva 

no nível local, nacional e planetário. (BRASIL, 2015) 

 

 No Brasil, a preocupação com uma educação para o ambiente já é apontada desde 

1981, quando foi criada a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que trata da Política Nacional 

de Meio Ambiente, destacando que “... a educação ambiental deve ocorrer em todos os níveis 

de ensino, inclusive na comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na 

defesa do meio ambiente” (NASCIMENTO, 2010, p.104-117). Na promulgação da 

Constituição Federal de 1988, também foi expressa em seu Capítulo VI, dedicado ao meio 

ambiente, artigo 225, que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
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bem de uso do povo e essencial à sadia qualidade de vida…” e, para tanto, compete ao poder 

público “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente” (BRASIL, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 

1988). Porém, foi em 1999 que a Política Nacional de Educação Ambiental, decretada através 

da Lei de Nº 9.795, de 27 de abril de 1999, delega às instituições de ensino a responsabilidade 

de “promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas nacionais que 

desenvolvem” (LATINI, SOUZA, 2011, p143-159). 

 Desde então, diversas práticas educativas têm sido propostas, com diferentes nomes e 

diferentes abordagens teórico-metodológicas. Dentre elas podemos citar ecopedagogia, 

alfabetização ecológica, educação ambiental crítica e educação ambiental conservadora 

(BRASIL, 2004). 

 Entretanto, para Guimarães e Fonseca (2012), apesar de existirem consensos quanto 

à gravidade dos problemas socioambientais, estas práticas podem seguir perspectivas 

diferentes, necessitando assim, de um acompanhamento por reflexões críticas adequadas.  

 Segundo Loureiro (2006), apesar das diferentes vertentes destacam-se dois grandes 

blocos político-pedagógicos no cenário da Educação Ambiental. Um, seguindo a perspectiva 

conservadora ou comportamentalista, tem como característica principal a busca de soluções 

tecnológicas para os modelos já existentes, a partir de práticas individualistas e sem 

problematização da realidade. Nesta vertente podemos destacar, por exemplo, a prática da 

“coleta seletiva” que costuma estar acompanhada da frase: “Se cada um fizer sua parte, 

podemos salvar o planeta”. Entretanto, tais ações, sem nenhuma reflexão das relações 

complexas que culminam na atual crise socioambiental, são consideradas apenas 

comportamentalistas e, assim, “tendem a despolitizar a educação e a esvaziá-la como prática 

social”. Quanto ao outro bloco, de caráter crítico, transformador ou emancipatório, busca uma 

mudança de valores, hábitos e atitudes a partir da problematização da realidade, da realização 

da autonomia e de práticas coletivas. Tal perspectiva, em conformidade com a pedagogia 

freiriana, enfatiza “a educação como processo permanente, cotidiano e coletivo pelo qual 

agimos e refletimos, transformando a realidade de vida”. 

 Esta perspectiva crítica da educação ambiental considera, sobretudo, que uma nova 

realidade com melhores condições de vida pode ser construída a partir do momento em que 

levamos o sujeito a se colocar como integrante de uma sociedade e co-responsável pelo 

ambiente em que vive, a partir de reflexões sobre a forma como se relaciona com ele e, 

consequentemente, como o deixará para as futuras gerações. De acordo com Tozoni-Reis 

(2006) tal vertente não está limitada apenas no reconhecimento dos problemas, mas na 
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reflexão das relações complexas do homem com o ambiente e, portanto, é considerada como 

uma educação política, democrática, libertadora e transformadora.  

 

[...] Trata-se de uma escolha político-educativa marcada pela idéia de que vivemos 

numa sociedade ecologicamente desequilibrada e socialmente desigual, resultado das 

escolhas históricas que fizemos para nos relacionarmos com o ambiente. (TOZONI-

REIS, 2006, p.96).  

 

 Assim, o campo teórico que atravessa a perspectiva da educação ambiental crítica 

abre novas possibilidades para uma prática educativa comprometida com a transformação e 

emancipação dos sujeitos, pois assume a problematização da realidade como forma de 

construção de conhecimentos e de intervenção nesta, numa atitude de reflexão e ação. Para 

tanto, os conhecimentos não devem ser transmitidos conforme a pedagogia tradicional, pois 

de acordo com Tozoni-Reis (2006): 

 

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

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

forma dinâmica, coletiva, cooperativa, contínua, interdisciplinar, democrática e 

participativa, pois somente assim pode contribuir para o processo de conscientização 

dos sujeitos para uma prática social emancipatória, condição para a construção de 

sociedades sustentáveis” (TOZONI-REIS, 2006, p.97). 

 

 Desta forma, começamos a vislumbrar a aproximação entre a educação ambiental 

crítica e a educação em ciências, no sentido de favorecer uma formação ampla e pautada na 

participação cidadã em diversas questões polêmicas inerentes à problemática social e 

ambiental. Tal aproximação está de acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental, 

(BRASIL,1999) a qual expressa, dentre outros, como objetivo fundamental da educação 

ambiental:   

 

O desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas 

múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, 

políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos. (BRASIL, 1999). 

 

 Neste sentido, acreditamos que tal abordagem favorece a reflexão crítica, bem como 

a interlocução com a educação em ciências, a partir da utilização de temas que permitam a 

compreensão ampla e globalizada da realidade, tal como ela é. Deste modo fornecemos 

subsídios para que os sujeitos se coloquem como participantes e responsáveis não só na 

construção dos conhecimentos, mas, também, na aquisição de valores morais e éticos que os 

levem à mudança de atitudes em favor de melhores condições de vida. 
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1.2 EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS NA PERSPECTIVA DIALÓGICA DA 

CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO  

 

 Para melhor embasar nossa reflexão sobre as aproximações entre a Educação 

Ambiental Crítica e a Educação em Ciências na construção de conhecimentos, destacaremos 

neste ponto contribuições de estudiosos que pensaram a construção do conhecimento a partir 

da interação com o mundo real. 

 Nesta perspectiva, uma das mais importantes contribuições está na teoria sócio-

interacionista do psicólogo russo Lev Semyonovich Vygotsky (2003). Interessa-nos nessa 

teoria, como o próprio nome sugere, a interação social ou interação do sujeito com o mundo, 

isto é, a forma pela qual, o sujeito desenvolve suas funções mentais superiores (pensamento, 

percepção, atenção, memória...). De acordo com Rego (1994), para Vygotsky, é através do 

outro, mediado pela cultura, que o sujeito se apropria das formas de conhecimento de um 

grupo social. E essa construção é mediada pela linguagem, o mais importante sistema de 

signos, pois confere significado à todas as coisas. 

 Os significados que as palavras carregam, são aceitos socialmente e variam de 

acordo com a cultura. Podemos destacar, como exemplo, o caso da palavra mesa, designada 

para representar uma classe de objetos de uma cultura, entretanto pode não representar o 

mesmo ou nenhum significado em outra cultura ou língua. Do mesmo modo, a palavra 

“pesquisa” é empregada para indicar atividade científica, em português; no entanto, em 

espanhol, adquire significado de investigação policial. Para Vygotsky (2003), “uma palavra 

que não representa uma ideia é uma coisa morta, da mesma forma que uma ideia não 

incorporada em palavras não passa de uma sombra”. 

 No tocante à construção de conhecimentos científicos, é por intermédio da 

linguagem, e, consequentemente, no diálogo com o outro, é que o indivíduo mantém um 

intercâmbio de significados, fundamental à aprendizagem, atribuindo ao professor, portanto, 

um papel de destaque na mediação para a aquisição de significados compartilhados em 

determinado contexto social e cultural.  

 Assim, o desenvolvimento dos conceitos científicos está relacionado às experiências 

prévias que permite ao aluno a reelaboração destes conceitos por meio da atividade mental. 

Para Vygotsky (2003, p.84), é impossível e estéril ensinar os conceitos de uma forma direta. 

Um professor que tenta conseguir isto habitualmente  não mais consegue da criança do que 

um verbalismo oco[...].      
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 A essência da perspectiva dialógica para a construção do conhecimento está, 

justamente, nesta interação do indivíduo com o outro e com o mundo real para a aquisição de 

significados, o que pressupõe uma atitude de construção mútua como forma de superação à 

imposição do conhecimento, ou seja, “construir com” ao invés de “construir para”.   

 Igualmente nesta perspectiva, Freire (1994) trouxe importantes contribuições ao 

refletir sobre a relação educador-educando ao afirmar que ninguém educa ninguém, como 

tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados 

pelo mundo. Tal reflexão teve como ponto de partida a essência do diálogo e, portanto, critica 

a educação autoritária, impositiva e vazia de significados, que não considera o saber do aluno, 

centrando-se no papel do professor como detentor do conhecimento. Esta educação, 

essencialmente narradora e denominada por Freire de educação bancária, faz dos educandos 

meros depositários de conteúdos, não cumprindo, portanto, com o papel de educar para a 

cidadania e, consequentemente, transformar a realidade. 

 

Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo programático da 

educação não é uma doação ou uma imposição – um conjunto de informes a ser 

depositado nos educandos, mas a revolução organizada, sistematizada e acrescentada 

ao povo, daqueles elementos que este lhe entregou de forma desestruturada. 

(FREIRE, 1994, p.47) 

  

 Assim, a dialogicidade como prática libertadora pressupõe, obrigatoriamente, uma 

investigação do universo no qual os sujeitos estão inseridos, de forma que a reflexão dos 

problemas vivenciados seja desafiante e geradora de reflexão-ação sobre esta. Tal prática 

educativa busca, portanto: 

 

“... propor ao povo, através de certas contradições básicas, sua situação existencial, 

concreta, presente, como problema que, por sua vez, o desafia e, assim, lhe exige 

resposta, não só no nível intelectual, mas no nível da ação” (FREIRE, 1994, p.49) 

 

 Neste sentido, a perspectiva Freiriana implica a construção do conhecimento a partir 

de abordagens que reflitam a realidade dos educandos de forma dialógica - logo instigadora, 

mas igualmente problematizadora - portanto desafiadora.     
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1.2.1 O Ensino de Química sob uma nova perspectiva  

  

 A construção dos conhecimentos científicos, especificamente no ensino de química, 

vem recebendo inúmeras contribuições teóricas acerca de práticas educativas que possam 

transgredir o paradigma da educação conservadora e essencialmente conteudista. Em síntese, 

busca-se abordagens que possam minimizar as dificuldades de compreensão dos conteúdos 

desta ciência, contribuindo de forma realmente significativa para a vida do indivíduo.  

 As condições nos processos formativos levam, geralmente, à uma visão limitada da 

realidade como consequência da produção fragmentada e reducionista dos conhecimentos. De 

acordo com Guimarães, Fonseca (2012), esta cultura da separação das áreas de 

conhecimento, na qual os conteúdos são abordados isoladamente e sem consideração aos 

diversos fatores que constituem a realidade (filosófico, artístico, popular, etc), produz um 

descolamento, uma grande alienação entre o que se ensina na escola e a realidade.  

 A fragmentação da realidade é igualmente condenada por Morin (2000), ao refletir 

sobre a complexidade intrínseca ao conhecimento pertinente. A realidade não é 

compartimentada, não é simples. Pelo contrário, segundo o autor, as situações reais são 

complexas por se constituírem de fatores interdependentes, tais como o econômico, social, 

político, dentre outros, que se integram, se inter-relacionam por meio do contexto. Este se 

torna, portanto, imprescindível para a compreensão de diversos problemas do mundo 

contemporâneo.  

 

O conhecimento das informações ou dos dados isolados é insuficiente. É preciso 

situar as informações e os dados em seu contexto para que adquiram sentido. Para 

ter sentido, a palavra necessita do texto, que é o próprio contexto, e o texto necessita 

do contexto no qual se enuncia. (MORIN, 2000, p.36) 

 

 O ensino disciplinar das ciências, geralmente, não leva o aluno a fazer as conexões 

entre os saberes disciplinares, tampouco entre tais saberes e os problemas vivenciados. Daí o 

grande desafio para o ensino de ciências: Promover uma educação que leve à compreensão 

dos problemas do mundo real, admitindo, para tanto, a complexidade, a integração entre as 

diferentes áreas do saber. Temos aqui dois aspectos importantes que se entrelaçam e norteiam 

a educação em ciências pautada na aproximação entre conhecimentos científicos e realidade 

vivenciada, a saber, contextualização e interdisciplinaridade. 
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 De acordo com Chassot (2003), o conhecimento da ciência contribui para a 

compreensão do mundo natural, possibilitando, assim, a reflexão sobre os valores do homem 

no e do ambiente.   

 

“... Entender a ciência nos facilita, também, contribuir para controlar e prever as 

transformações que ocorrem na natureza. Assim, teremos condições de fazer com que 

essas transformações sejam propostas, para que conduzam a uma melhor qualidade de 

vida.” (CHASSOT, 2003, p.91) 

 

 As Orientações complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio – PCN+ (BRASIL, 2002) corroboram com a necessidade de reformulação do 

ensino, enfatizando a interdisciplinaridade e o contexto, de forma a fornecer aos indivíduos 

instrumentos adequados à compreensão, bem como superação dos desafios enfrentados no 

mundo contemporâneo.  

 Neste sentido, presumimos que a construção dos conhecimentos científicos a partir 

de uma temática imersa na realidade dos alunos, portanto contextualizada, além de possibilitar 

a articulação entre diferentes campos de conhecimentos, evidenciando as relações complexas 

entre as mesmas, contribui para a interlocução daqueles com a Educação Ambiental.  

  

1.2.2 O tema gerador como instrumento de articulação entre os saberes  

 

 Dentre as práticas pedagógicas fundamentadas na dialogicidade, destaca-se o método 

freiriano, que além de apontar os caminhos para uma educação comprometida com a 

transformação da realidade, por meio desta (realidade) torna possível a articulação com a 

educação ambiental em sua vertente crítica. 

 Paulo Freire (1994) vivenciou a realidade daqueles que vivem às margens do 

conhecimento e se preocupou, sobretudo, com uma educação que os motivassem à 

transformação da realidade opressora - uma educação emancipatória. Para tanto, ele buscou a 

dialogicidade como forma de compreensão da formação do sujeito social e de 

problematização da realidade, de maneira a levá-los a superação da consciência ingênua. 

Desta forma, somente, numa construção mútua dos conhecimentos, o sujeito desafiado a 

resolver o problema, atua sobre o mesmo, ocorrendo, assim, a conscientização.   

 

Quanto mais se problematizam os educandos, como seres no mundo e com o mundo, 

tanto mais se sentirão desafiados. Tão mais desafiados, quanto mais obrigados a 

responder ao desafio. Desafiados, compreendem o desafio na própria ação de captá-

lo. Mas, precisamente porque captam o desafio como um problema em suas 
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conexões com outros, num plano de totalidade e não como algo petrificado, a 

compreensão resultante tende a tornar-se crescentemente crítica, por isto, cada vez 

mais desalienada. (FREIRE, 1994, p.40) 

 

 O método freiriano, de acordo com Tozoni-Reis (2006), é o próprio pensamento de 

Paulo Freire, é o conjunto de fundamentos filosófico-políticos presentes na sua teoria do 

conhecimento, conhecimento e ação no mundo, a educação libertadora.  Assim sendo, não se 

poderia vislumbrar em seu método características tão marcantes senão de uma educação 

crítica, politizada, problematizadora e essencialmente dialógica. Para Freire (apud 

BRANDÃO, 1991), a etapa inicial de seu método está no diálogo investigativo do universo 

temático, já que o conhecimento não pode partir de algo pronto, da imposição de uma das 

partes (opressora) sobre a outra (oprimido).  

 O tema gerador surge desta troca, sendo gerador enquanto instigador e inquietante ao 

ponto de fazer o sujeito sair da sua condição de espectador (alienado) para a ação de 

intervenção na realidade agora desvelada.      

  

Então, os temas geradores são temas que servem ao processo de codificação-

decodificação e problematização da situação. Eles permitem concretizar, 

metodologicamente, o esforço de compreensão da realidade vivida para alcançar um 

nível mais crítico de conhecimento dessa realidade, pela experiência da reflexão 

coletiva da prática social real. Esse é o caminho metodológico: o trabalho educativo 

dispensa, pois, um programa pronto e as atividades tradicionais de escrita e leitura 

mecanicamente executadas. A avaliação é um processo coletivo cujo foco não é o 

“rendimento” individual, mas o próprio processo de conscientização. O diálogo é, 

portanto, o método básico, realizado pelos temas geradores de forma radicalmente 

democrática e participativa. (TOZONI-REIS, 2006, p.104) 

  

 Neste sentido, a utilização de temas ambientais como temas geradores de reflexão-

ação surge como uma possibilidade metodológica para a articulação entre educação ambiental 

e educação em ciências, visto que ambas convergem numa educação pautada nos desafios do 

mundo contemporâneo.   

 Tal possibilidade está em conformidade com os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio - PCNEM (BRASIL, 2000), que sugere a abordagem do meio ambiente 

articulada com as diferentes áreas do conhecimento, de forma a promover uma aproximação 

entre saberes disciplinares e a realidade, evidenciando, assim, a complexidade das relações do 

homem com o meio ambiente. 

 Layrargues (1999) traz importantes contribuições acerca da utilização do tema 

ambiental como tema gerador, destacando a recomendação da Conferência de Tbilisi para a 

resolução de problemas ambientais locais.  
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A resolução de problemas ambientais locais carrega um valor altamente positivo, 

pois foge da tendência desmobilizadora da percepção dos problemas globais, 

distantes da realidade local, e parte do princípio de que é indispensável que o 

cidadão participe da organização e gestão do seu ambiente de vida cotidiano. 

(LAYRARGUES, 1999, p.2) 

  

 No entanto, o autor alerta quanto à necessidade de reflexão crítica que evidencie as 

causas do problema de forma a evitar que a resolução dos mesmos reduza esta estratégia 

metodológica apenas à uma atividade-fim, ou seja uma atividade com o único objetivo de 

solucionar problemas pontuais.       

 
Não basta promover campanhas educativas para controlar a poluição atmosférica 

provocada por veiculação motora, se a indústria automobilística não ceder espaço ao 

transporte coletivo, e o reinado do automóvel particular não for destronado. Não 

basta controlar as “pragas” na agricultura, se o padrão prevalecente é a monocultura 

intensiva, minando a biodiversidade. Não basta pensar nas gerações futuras, 

incluindo a perspectiva do longo prazo, se o mercado continua atuando como a 

instância máxima da regulação social. Não basta enfim, tornar a economia 

ecológica, se a racionalidade permanece econômica. (LAYRARGUES, 2001, p.6) 

 

 Neste sentido,  a problemática ambiental local, acompanhada por reflexões 

críticas, se constitui numa estratégia metodológica educativa, como forma de envolver os 

educandos na busca por soluções dos problemas, favorecendo a reflexão-ação sobre a 

realidade e, assim, ampliando a compreensão desta em seus vários aspectos.  

 

1.2.3 Qualidade do ar como Tema gerador de reflexão 

 

 A atmosfera terrestre é constituída por partículas e gases que reagem entre si ou se 

dissipam naturalmente. Entretanto, a ação do homem, especialmente a crescente atividade 

industrial, tem provocado um aumento excessivo de substâncias prejudiciais à saúde que, 

somadas às variações das condições geográficas e climáticas, não se dispersam facilmente, 

poluindo a atmosfera.   

 A associação da poluição atmosférica à diversos problemas de saúde tem sido uma 

preocupação mundial. A Organização Mundial de Saúde – OMS, agência pertencente à 

Organização das Nações Unidas – ONU atua no monitoramento desta relação com vistas a 

orientação das políticas públicas nacionais sobre saúde e estabelece recomendações quanto às 

concentrações ambientais de certos poluentes (SANTANA, et. al, 2012, p.18). De acordo com 

esta agência, os resultados de uma pesquisa realizada durante o período de cinco anos, de 
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2008 a 2013, apontam que a poluição atmosférica urbana global aumentou 8% e tem 

provocado mais de 3 milhões de mortes prematuras por ano, em todo o mundo1. 

 Em vista de tal situação, a poluição atmosférica vem sendo amplamente discutida nas 

últimas décadas.  A declaração de Estocolmo, de 1972, já alertava para o problema, 

recomendando a necessidade de “pôr fim à descarga de substâncias tóxicas e de outros 

materiais que liberam calor, em quantidades e concentrações tais quais não possam ser 

neutralizadas pelo meio ambiente”.  

 No Brasil, tal preocupação está presente na Política Nacional do Meio Ambiente, 

instituída pela Lei 6.938/1981 (BRASIL, 1981), porém recebe um tratamento específico, 

somente, a partir da instituição, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, 

através da Resolução nº 005/1989 (BRASIL, CONAMA, 1989), do Programa Nacional de 

Controle da Poluição do Ar – Pronar. Este documento estabelece estratégias para a limitação 

dos níveis de poluentes por fontes de poluição atmosférica, sendo uma destas a instituição dos 

padrões de qualidade do ar, por meio da Resolução nº 003/1990, também do CONAMA. 

Nesta, são definidos os padrões de qualidade do ar como sendo as concentrações de poluentes 

atmosféricos que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população, bem como ocasionar danos à flora e fauna, aos materiais e ao meio ambiente em 

geral. Ainda de acordo com tal resolução, as substâncias utilizadas como parâmetros para a 

qualidade do ar são estabelecidas, no artigo terceiro, como sendo: Partículas totais em 

suspensão (PTS), fumaça e partículas inaláveis (PM), dióxido de enxofre (SO2), monóxido de 

carbono (CO), ozônio (O3) e dióxido de nitrogênio (NO2). O monitoramento da presença 

destes poluentes na atmosfera é atribuído ao governo do Estado, conforme artigo quinto desta 

resolução. 

 Assim, no Estado do Rio de Janeiro, o órgão responsável pelo monitoramento e 

gestão da qualidade do ar é o Instituto Estadual do Ambiente – INEA, que realiza este 

controle através das estações de monitoramento, sendo 21 automáticas e 63 semiautomáticas. 

Além destas, o órgão conta com estações mantidas por empreendedores, com grande potencial 

poluidor, que são obrigados a atender às exigências para a concessão do Licenciamento 

Ambiental.  

Na página virtual do INEA são disponibilizados documentos informativos e diversas 

funcionalidades para acompanhamento dos níveis de poluentes na atmosfera, como o 

                                                 
1 Fonte: Organização Mundial de Saúde – OMS, disponível em 

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5096%3Aniveis-de-poluicao-do-ar-

estao-crescendo-em-muitas-das-cidades-mais-pobres-do-mundo&Itemid=839.  
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Relatório Anual (ar), boletim diário da qualidade do ar, etc. No Boletim diário da qualidade 

do ar, é possível ao cidadão o acompanhamento dos índices de poluentes de cada estação, 

diariamente, a partir da seleção da região desejada no Mapa da qualidade do ar.   

 No documento “Relatório Anual (ar)”, cujo objetivo principal é utilizar o diagnóstico 

da qualidade do ar para subsidiar as políticas públicas, constam os valores, resultantes da 

relação entre a concentração do poluente com o valor do índice, enquadrados na respectiva 

faixa de qualidade do ar, que pode ser classificada como boa, regular, inadequada, má ou 

péssima, conforme tabela 1. O relatório relaciona, ainda, a faixa classificatória com a saúde da 

população, conforme tabela 2, extraída do relatório 2015.  

 Tal relatório informa, ainda, que os níveis de poluição atmosférica são maiores nos 

grandes centros urbanos, sendo 77% das emissões provenientes de fontes veiculares e 23% da 

atividade industrial.   

 

Qualidade Índice PTS2 

(µg/m3) 

PM10
3 

(µg/m3) 

O3
4 

(µg/m3) 

CO5 

(µg/m3) 

NO2
6 

(µg/m3) 

SO2
7 

(µg/m3) 

Boa  0 - 50 0 - 80  0 - 50 0 - 80 0 – 4,5 0 – 100  0 - 80 

Regular 51 - 100 80 – 240  50 - 150 80 - 160 4,5 - 9 100 – 320 80 - 365 

Inadequada 101 - 199 240 - 375 150 - 250 160 - 200 9 - 15 320 - 1130 365 – 800 

Má 200 - 299 375 - 625 250 - 420 200 - 800 15 - 30 1130 - 2260 800 – 1600 

Péssima > 299 > 625 > 420  > 800 > 30 > 2260 > 1600 

Tabela 1 - Índice da qualidade do ar (IQAR) 

Fonte -  Relatório da Qualidade do ar- INEA 

  

                                                 
2 Partículas Totais em Suspensão (PTS) são aquelas com diâmetro aerodinâmico inferior a 50µm, sendo uma 

parte inalável que pode provocar  danos à saúde da população e outra parte que afeta as condições estéticas do 

ambiente, prejudicando as atividades normais bem como a qualidade de vida da população afetada. Fonte: 

CETESB. Disponível em: http://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/Ar/ar_saude.asp. 
3 Material Particulado (PM10) são partículas inaláveis com diâmetro aerodinâmico inferior a 10µm que podem 

atingir os alvéolos pulmonares quando finas (<2,5 µm) ou ficam retidas na parte superior do sistema respiratório, 

quando grossas (2,5 a 10µm). Fonte: CETESB. Disponível em: 

http://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/Ar/ar_saude.asp. 
4 Ozônio (O3), é encontrado na troposfera, próximo à superfície terrestre, como resultado de reações químicas 

complexas, entre o dióxido de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis emitidos principalmente da queima de 

combustíveis fósseis, produzindo a chamada névoa fotoquímica ou “smog fotoquímico” que diminui a 

visibilidade. O ozônio na troposfera é tóxico e causa danos à saúde da população e à vegetação. Fonte: CETESB. 

Disponível em: http://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/Ar/ar_saude.asp. 
5 Monóxido de Carbono (CO) é um gás incolor e inodoro resultante da queima incompleta de combustíveis 

fósseis. Fonte: CETESB. Disponível em: http://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/Ar/ar_saude.asp. 
6 Dióxido de Nitrogênio (NO2) é formado durante processos de combustão e pode trazer danos a saúde. Fonte: 

CETESB. Disponível em: http://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/Ar/ar_saude.asp. 
7 Dióxido de enxofre (SO2) resulta da queima de combustíveis que possuem enxofre, como o óleo diesel e a 

gasolina, sendo o principal causador da chuva ácida. Fonte: CETESB. Disponível em: 

http://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/Ar/ar_saude.asp.  
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Qualidade 

 

Riscos gerais à saúde 

Boa 

 

Praticamente não há riscos à saúde. 

Regular 

 

Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas), 

podem apresentar sintomas como tosse seca e cansaço. A população, em geral, não é afetada. 

 

Inadequada 

 

Toda a população pode apresentar sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e 

garganta. Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e 

cardíacas), podem apresentar efeitos mais sérios na saúde.  

 

Má 

 

Toda a população pode apresentar agravamento dos sintomas como tosse seca, cansaço, ardor  

nos olhos, nariz e garganta e ainda apresentar falta de ar e respiração ofegante. Efeitos ainda 

mais graves à saúde de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios 

e cardíacas). 

 

Péssima 

 

Toda a população pode apresentar sérios riscos de manifestações de doenças respiratórias e 

cardiovasculares. Aumento de mortes prematuras em pessoas de grupos sensíveis. 

 

Tabela 2 - Índice geral da qualidade do ar e implicações gerais à saúde da população. 

Fonte – Relatório da Qualidade do Ar - INEA 

 

 

 Em outro estudo realizado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ 

em parceria com o Ministério do Meio Ambiente – MMA, divulgados no relatório de 

conclusão sobre a qualidade do ar e os efeitos na saúde da população do município do Rio de 

Janeiro (2005), foi revelado que tais efeitos, embora não sejam significativos estatisticamente, 

provocaram uma diminuição na capacidade respiratória dos escolares participantes da 

pesquisa.  

 Outro dado alarmante foi divulgado nos veículos de comunicação, o qual apresentou 

os resultados de uma pesquisa realizada sobre o impacto da poluição na saúde de moradores 

do RJ e de SP. Tal estudo aponta a região metropolitana como área mais crítica e revela que a 

poluição mata 14 pessoas por dia no estado do Rio de Janeiro8.  

 Com base nos dados da poluição atmosférica e seus efeitos na saúde da população, 

bem como os dados dos níveis da qualidade do ar divulgados, tem-se na “Qualidade do Ar” 

uma proposta de temática ambiental local com potencial de contribuir para a aproximação 

entre a realidade dos educandos e os saberes disciplinares. 

 Cabe-nos salientar que a abordagem da qualidade do ar possibilita a discussão das 

substâncias químicas presentes na poluição atmosférica e, a partir daí buscamos relacionar 

estas aos conteúdos disciplinares de funções inorgânicas. Daí o motivo pelo qual fugimos da 

                                                 
8 Fonte: Rede Globo de televisão. Programa Bom dia Brasil. Estudo revela impacto da poluição na saúde de 

moradores do RJ e de SP. 
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abordagem tradicional, geralmente iniciada pelas funções inorgânicas ácidos, seguida da 

função base, função sal e, por último, a função óxido.  Ao invés desta ordem, iniciamos a 

abordagem pela função óxido, visto que alguns deles estão presentes na poluição atmosférica 

e apareceram ao longo das discussões. Assim, nossa sequência de abordagem ficou: função 

óxido, ácido, base e sal.  
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2 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E A INTERLOCUÇÃO DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL E A EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS  

 

 A Educação de Jovens e Adultos (EJA), uma modalidade de ensino com 

características muito peculiares, tem exigido atenção do poder público e da comunidade 

educacional no Brasil, no sentido de adequar as práticas e pensamentos pedagógicos da EJA a 

um novo perfil de educandos que recorrem à esta modalidade.  

 Conforme Mendes e Scheibel (2009), a realidade dos educandos que buscavam a 

EJA é resultante do acelerado processo de desenvolvimento ocorrido no Brasil nas últimas 

décadas: 

 

 [...] a implementação da industrialização, especialmente as multinacionais, nos anos 

1960 e 1970, atraiu grande número de pessoas das regiões interioranas do país, 

provocando o êxodo rural, fenômeno que continua a se evidenciar, tendo em vista a 

tenra oferta de empregos nas zonas rurais e nas pequenas cidades. [...] As condições 

de sobrevivência no meio urbano e a concorrência no mercado de trabalho foram 

acirrando a necessidade de ampliação de estudo formal por parte dos jovens e 

adultos que, em fases produtivas de suas vidas, tinham, e ainda têm, como 

alternativa de trabalho, pelo menos para os mais qualificados, a suplência da 

escolarização. (MENDES E SCHEIBEL, 2009). 

 

 Entretanto, Haddad e Pierro (2000), relatam uma mudança no perfil dos 

frequentadores da EJA, a qual está relacionada, ao aumento do número de jovens que 

desistem de concluir os estudos devido às experiências de fracasso na aprendizagem, 

acentuada pela má qualidade de ensino, resultando em sucessivas e desanimadoras 

reprovações. Consequentemente, estes jovens abandonam os estudos antes mesmo da sua 

conclusão e, com conhecimentos insuficientes, passam a fazer parte de um crescente grupo de 

pessoas com dificuldades de leitura, escrita e cálculo. Tal fato se deve a exclusão educacional, 

pois de acordo com os autores: 

 

[...] acabou produzindo um elevado contingente de jovens e adultos que, apesar de 

terem passado pelo sistema de ensino, nele realizaram aprendizagens insuficientes 

para utilizar com autonomia os conhecimentos adquiridos em seu dia a dia. 

(HADDAD, PIERRO, 2000) 

 

 Desta forma, ainda de acordo com Haddad e Pierro (opcit), a EJA passou a atender a 

dois grupos distintos: por um lado, trabalhadores estudantes que, geralmente, enfrentam 

longas jornadas de trabalho e buscam a qualificação para a conquista do trabalho digno e, por 

sua vez a inserção social; por outro, jovens que não obtiveram êxito na trajetória escolar e 
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buscam nesta modalidade de educação uma forma de aceleração e recuperação. Em ambos, 

necessitando da idade mínima de dezoito anos para ingresso no ensino médio. 

 No entanto, a existência de jovens e adultos de realidades tão distintas constitui-se 

em mais um desafio para os educadores, que, consoante Haddad e Pierro (opcit), “têm que 

lidar com universos muito distintos nos planos etários, culturais e das expectativas em relação 

à escola”. 

 

2.1 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL  

 

  A diversidade do público da EJA também está expressa no Parecer nº11/2000, 

emitido pelo Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica - CNE/CEB, 

(BRASIL, 2000), que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de 

Jovens e Adultos e reconhece, portanto, a necessidade de tratamento diferenciado, em 

consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (BRASIL, 1996), 

que incentiva o aproveitamento de estudos.  

 

[...] a EJA é momento significativo de reconstruir estas experiências da vida ativa e 

ressignificar conhecimentos de etapas anteriores da escolarização articulando-os 

com os saberes escolares. A validação do que se aprendeu "fora" dos bancos 

escolares é uma das características da flexibilidade responsável que pode aproveitar 

estes "saberes" nascidos destes "fazeres". (BRASIL, CNE/CEB, 2000) 

 

 As orientações complementares dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio -PCNEM+ (BRASIL, 2000), explicita a importância da adequação da escola à 

uma nova realidade, o que significa “torná-la capaz de promover a realização pessoal, a 

qualificação para um trabalho digno, para a participação social e política, enfim, para uma 

cidadania plena da totalidade de seus alunos e alunas”. Assim, responder aos desafios 

impostos pela atual sociedade implica que:  

 

[...] A nova escola de ensino médio não há de ser mais um prédio, mas um projeto de 

realização humana, recíproca e dinâmica, de alunos e professores ativos e 

comprometidos, em que o aprendizado esteja próximo das questões reais, 

apresentadas pela vida comunitária ou pelas circunstâncias econômicas, sociais e 

ambientais. (PCNEM+, BRASIL, 2000) 

 

 No Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Educação implementou, em 

2013, a Nova Política de Educação de Jovens e Adultos, denominada Ensino Médio Programa 

Nova EJA, a qual se configura como uma proposta metodológica que valoriza a experiência 



37 

 

de vida do aluno como ponto de partida para outras aprendizagens e expressa, em seu manual 

de orientações, a perspectiva de: 

 

Consolidar uma escola de qualidade, conectada ao século XXI, capacitada para 

preparar os jovens e adultos para o mercado de trabalho, estimular o 

desenvolvimento de suas habilidades, constituindo no espaço escolar as condições 

propícias para conquista de sua autonomia e inserção nos diferentes e diversos 

espaços da vida social: exercício da cidadania plena, o trabalho, participação 

comunitária, atuação no cenário político. (SEEDUC, 2013, p.4) 

 

 No entanto, estas expectativas ainda estão longe da realidade. De acordo com 

Friedrich et.al (2010), a EJA não tem recebido a devida atenção do poder público, pois este 

transfere para a escola a responsabilidade de formação, com o objetivo de favorecer o 

atendimento às necessidades do mercado de trabalho. Assim, o que se observa, na prática, são 

currículos que privilegiam a abordagem tradicional, sem consideração às peculiaridades da 

EJA.   

 

2.2  A INTERLOCUÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS NA EJA 

 

 O contexto de crise socioambiental apresentado, bem como suas relações com o 

desenvolvimento científico-tecnológico, impulsionando a atividade industrial e intensificando 

a degradação do homem e do natural, exige cada vez mais dos cidadãos conhecimentos 

científicos suficientes para tomada de decisões e participação ativa das questões polêmicas da 

sociedade moderna, de forma a contribuírem para a construção de uma nova realidade.  

 Para Santos et al (2005), o desenvolvimento da ciência e suas implicações na 

sociedade requer um ensino de ciências que favoreça o exercício senso crítico a partir da 

ampliação da percepção acerca dos impactos sociais, culturais e ambientais.     

 De acordo com Guimarães e Fonseca (2012), a Educação em ciências e a Educação 

Ambiental crítica caminham para o mesmo objetivo de “propiciar condições de processos 

formativos que nos tornem sujeitos e não reféns na produção da ciência e tecnologia, assim 

como das relações sociais de produção em sua interferência na natureza”. Neste sentido a 

articulação de conteúdos propicia uma abordagem globalizada e contextualizada, favorecendo 

a emancipação humana, e por sua vez o exercício da cidadania.   

 Assim, considerando as proposições acerca da educação de jovens e adultos, 

podemos concluir que a interlocução da EA crítica e EC, na perspectiva Freiriana, pode 
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contribuir para uma aproximação dos conteúdos escolares e as questões cotidianas, 

favorecendo a “participação social e política” ao priorizarem abordagens a partir da 

problematização da realidade dos educandos.  
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3 PERCURSOS METODOLÓGICOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA 

DIDÁTICA  

 

É na realidade mediatizadora, na consciência que dela tenhamos 

educadores e povo, que iremos buscar o conteúdo programático da 

educação. (FREIRE, 1994, p.50) 

 

 

3.1 O CONTEXTO DA PESQUISA: O CENÁRIO E SEUS SUJEITOS 

 

 O trabalho foi desenvolvido durante o primeiro semestre de 2015 numa turma da 

Educação de Jovens e Adultos, turno noturno de uma escola da rede privada localizada na 

baixada fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro. A escola atua nos níveis 

fundamental e médio da educação básica, nas modalidades educação infantil, ensino 

fundamental, ensino médio regular, ensino médio profissionalizante e Educação de Jovens e 

Adultos - EJA. Os princípios teórico-filosóficos da instituição estão fundamentados na 

pedagogia sóciointeracionista e na educação para a cidadania e, de acordo com o projeto 

político pedagógico da instituição - PPP, especialmente a EJA, tem como objetivo principal a 

formação humana e a valorização dos saberes e experiências acumuladas pelo educando, o 

que na prática não é compartilhado por todos os sujeitos escolares. 

 O curso na modalidade EJA, nesta escola, compreende 3 fases, cada uma tendo a 

duração de 1 semestre  e, também de acordo com o PPP, a organização curricular, 

fundamentada na Lei de Diretrizes e Bases – LDB de  nº 9394/96, deve seguir a base nacional 

comum, sendo complementada em cada estabelecimento escolar por parte diversificada, 

respeitando as características regionais, sendo a seleção de conteúdos essenciais definida a 

partir de critérios que favoreça a articulação com a prática social. Neste sentido, a instituição, 

por um lado, busca atender aos padrões vigentes, porém, por outro lado, deixa a cargo dos 

docentes definir quais sãos os conteúdos essenciais. 

 Assim, utilizamos como base a proposta curricular do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, reformulada em 2013, quando a EJA passou a ser denominada Nova EJA. Nesta nova 

proposta, o curso passou a ter duração de 2 anos, divididos em quatro módulos, nos quais os 

conteúdos de química aparecem, apenas, nos módulos 2 e 4, conforme anexos I à IV. 

Interessam-nos neste trabalho o conteúdo de funções inorgânicas que consta no módulo 2, 

volume 2, do material do professor, conforme sintetizados no quadro 1. No módulo 4, os 
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conteúdos de química estão relacionados à físico-química e Química Orgânica, 

respectivamente.  

 A partir deste material, fizemos, então, a avaliação dos conteúdos essenciais para a 

construção dos conhecimentos científicos articulada à realidade dos educandos, para, 

finalmente, elaborarmos nosso cronograma de atividades.   

 

Nova EJA – Material do Professor – Volume 2 – Módulo 2 – Química 

 

Título da unidade Tema Síntese dos objetivos da unidade 

Como os 

compostos 

químicos são 

formados? 

Ligações 

Químicas 

-Identificar as combinações entre os átomos; 

-Distinguir os tipos de ligações químicas através de 

suas propriedades; 

-Relacionar eletronegatividade com o tipo de ligação 

entre os átomos. 

Transformando a 

matéria – as 

reações químicas 

Transformações 

e reações 

-Reconhecer as reações químicas no cotidiano; 

-Descrever as transformações químicas; 

-Interpretar as equações químicas; 

Reconhecer os diferentes tipos de reações químicas no 

cotidiano. 

Funções químicas 

inorgânicas 

 

 

Funções 

químicas 

inorgânicas 

-Identificar as funções químicas inorgânicas: ácidos, 

bases, óxidos e sais; 

-Reconhecer a importância das diversas substâncias 

químicas no cotidiano e na indústria; 

-Correlacionar a fórmula química das substâncias às 

suas nomenclaturas. 

 

Quantidades nas 

transformações 

Químicas 

Cálculos 

químicos 

-Reconhecer a importância dos diferentes tipos de 

átomos pertencentes a um mesmo elemento químico; 

-Diferenciar massa atômica de número de massa; 

-Aplicar o balanço de massas de acordo com as leis de 

Lavoisier e Proust; 

-Aplicar o balanço de volumes gasosos de acordo com 

a lei de Gay-Lussac. 

A Química tem 

solução! 

Soluções -Conceituar soluções e solubilidade; 

-Caracterizar os diferentes tipos de soluções; 

-Correlacionar a influência da temperatura na 

solubilidade; 

-Conhecer as diferentes unidades de concentração; 

-Determinar a concentração de diferentes soluções. 

Quadro 1 -  Síntese de conteúdos da disciplina química, módulo 2, vol.2, da Nova EJA. 

Fonte: Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC/RJ9. 

  

                                                 
9 Fonte: Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC/CECIERJ, Material do Professor, disponível em: 

http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/material-professor/modulo-02/QUIMICA-MOD02-VOL02.pdf. 
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 A pesquisa foi desenvolvida na turma de primeira fase, na qual tem-se 2 aulas 

semanais, com duração de 45 minutos cada. Estiveram matriculados na turma o total de 29 

alunos cuja faixa etária varia de 18 a 35 anos. A avaliação é feita por meio de 2 provas e 2 

testes teóricos, elaborados pelo professor da disciplina, ambos bimestrais e obrigatórios, além 

de trabalhos complementares, sendo estes à critério de cada docente. A turma apresenta certa 

diversidade no sentido de perspectivas quanto ao curso, característica desta modalidade de 

ensino, já que alguns jovens e adultos demonstraram, através de suas falas em momentos de 

diálogos com a turma, a pretensão, unicamente, de aquisição do certificado de conclusão para 

se manterem em seus empregos, enquanto outros buscam mais qualificação para aumentar as 

chances de conquistarem melhor colocação no mercado de trabalho, ou, ainda, uma minoria, 

almeja a continuidade nos estudos. Em todos os casos, a maioria já exerce alguma atividade 

profissional, principal motivo da busca pelo curso noturno, porém ainda assim, devido à 

distância do local de trabalho, acabam não conseguindo conciliar os horários e acabam 

faltando às aulas, prejudicando ainda mais o processo de construção dos conhecimentos 

  A região onde está localizada a escola é considerada de grande importância 

econômica, sendo o segundo município com maior arrecadação para o Estado do Rio de 

Janeiro, devido à presença de inúmeras indústrias de grande porte as quais formam o chamado 

pólo-petroquímico. Dentre outras, destaca-se a Refinaria de petróleo Duque de Caxias - 

REDUC, uma empresa do sistema Petrobrás responsável por 80% da produção de 

lubrificantes e pelo maior processamento de gás natural do Brasil10, tendo, portanto, grande 

importância e visibilidade no cenário nacional, tanto em função de seu poder econômico, 

quanto ao seu potencial poluidor. Isto porque a intensidade das atividades na refinaria acarreta 

em maior emissão de gases poluidores da atmosfera e, ocasionalmente, incidentes resultam na 

liberação de gases tóxicos prejudiciais à saúde da população.   

 Apesar da importância econômica, a baixada fluminense é caracterizada pela alta 

concentração de pobreza e carência de infraestrutura urbana. Assim, é grande o público 

estudante que procura por cursos noturnos na modalidade EJA, tanto com o objetivo de 

acelerarem os estudos para inserção no mercado de trabalho, quanto para aumentarem a 

qualificação e, consequentemente, as chances de conquistarem melhores oportunidades. 

  

 

 

                                                 
10 Fonte: Petrobras, disponível em www.petrobras.com.br. 
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3.2 PESQUISA QUALITATIVA E METODOLOGIA PARTICIPATIVA 

 

 Para o desenvolvimento do presente trabalho, recorremos à pesquisa qualitativa 

como base para a construção de nossa metodologia. De acordo com Taylor e Bogdan (1997, 

p.20), este tipo de pesquisa se caracteriza, essencialmente, pela produção de dados descritivos. 

Os dados produzidos não podem ser tratados estatisticamente, mas se constituem como fontes 

de conhecimento dos motivos e crenças que movem as pessoas. Assim, ainda de acordo com o 

autor, a pesquisa qualitativa privilegia do ponto de vista fenomenológico, todo o contexto no 

qual as pessoas estão inseridas, de forma a compreender a realidade experimentada por elas, 

pois La realidade que importa es lo que las personas perciben como importante (DOUGLAS 

apud TAYLOR & BOGDAN 1997, p.16). 

 E, para melhor compreender a realidade experimentada pelos sujeitos da pesquisa 

procuramos fazer uso de metodologias participativas, que nos aproxima da perspectiva 

freiriana, pois enquanto ação educadora e libertadora, somente com a co-participação do 

sujeito no processo de pesquisa é possível investigar sua realidade, uma vez que somente este 

pode melhor conhecê-la.  Para Freire, 

 

[...] A investigação do pensar do povo não pode ser feita sem o povo, mas com ele, 

como sujeito de seu pensar. E se seu pensar é mágico ou ingênuo, será pensando o 

seu pensar, na ação, que ele mesmo se superará. E a superação não se faz no ato de 

consumir ideias, mas no de produzí-las e de transformá-las na ação e na 

comunicação. (FREIRE, 1994, p.58) 

 

 Assim, de forma a atender tal perspectiva ao delimitar os procedimentos a serem 

realizados, buscamos fundamentação nos princípios da pesquisa participativa. Para Brandão 

(2007) as inúmeras alternativas de pesquisa participativas surgem para atender a questões e 

desafios da ação social, destacando-se, dentre outros, como princípio comum a estas 

alternativas: 

 

[...] a possibilidade de transformação de saberes, de sensibilidades e de motivações 

populares em nome da transformação da sociedade desigual, excludente e regida por 

princípios e valores do mercado de bens e de capitais, em nome da humanização da 

vida social, que os conhecimentos de uma pesquisa participante devem ser 

produzidos, lidos e integrados como uma forma alternativa emancipatória de saber 

popular. (BRANDÃO, 2007, p.55) 

 

 Neste sentido, acreditamos que ao adotarmos a metodologia participativa além de 

ampliarmos o envolvimento dos alunos ao longo de todo o processo, pudemos, também, 

realizar a intervenção educativa de modo a construir conhecimentos significativos para a 
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compreensão da realidade. Isto porque a reflexão crítica sobre a realidade na qual estão 

inseridos os leva à questionamentos sobre suas práticas e à busca por possíveis soluções, 

podendo, assim, adquirir novas habilidades e atitudes que permitam a (re) significação de 

valores e, consequentemente, a transformação social.   

 Ainda de acordo com a perspectiva Freiriana, a etapa inicial da pesquisa participativa 

se constitui na própria investigação do tema gerador, que se realizada por meio de uma 

metodologia conscientizadora, além de nos possibilitar sua apreensão, insere ou começa a 

inserir os homens numa forma crítica de pensarem seu mundo (FREIRE, 1994, p.55). No 

entanto, devido às limitações quanto à necessidade de adequação do currículo mínimo 

estadual ao nosso cronograma, além do cumprimento de práticas institucionais obrigatórias, 

foi necessária a supressão de algumas etapas características da pesquisa participativa proposta 

por Freire, como por exemplo da etapa de reflexão para levantamento do tema. Assim, 

adotamos a denominação “Metodologia Participativa”, pois esta tem na participação de todos 

os sujeitos envolvidos a sua base para a construção dos conhecimentos. De acordo com o 

próprio Freire (1994), se o tema gerador não puder ser definido a partir da investigação da 

realidade pelos sujeitos da pesquisa, o professor pode trazer um tema da realidade local para 

ser problematizado e investigado na prática educativa. 

 Assim, na busca de uma aproximação dos pressupostos deste tipo de metodologia, 

iniciamos a investigação da temática que melhor condissesse com a realidade dos alunos. 

Oportunamente, foi exibida pelo programa Bom dia Brasil da rede globo de televisão do dia 

29/10/2014, uma reportagem alertando quanto aos danos da poluição para saúde da 

população, sendo três vezes maior no município onde está localizada a escola.  Tal notícia 

surgiu, então, como a temática ambiental local que necessitávamos para construirmos os 

conhecimentos a partir da problematização da realidade, o que nos orientou para a definição 

do tema “qualidade do ar” para abordagem dos conteúdos de funções inorgânicas.  

 Desta forma, o desenvolvimento do trabalho se deu em três etapas, realizadas no 

decorrer das aulas. Na primeira etapa, partimos da temática ambiental Qualidade do Ar para a 

problematização da realidade local, na qual procuramos fazer com que os alunos refletissem 

de forma crítica sobre sua forma de pensar o mundo, o que de acordo com a perspectiva 

Freiriana (1994, p.56), quanto mais ativos estes forem na investigação, tanto mais 

aprofundam a sua tomada de consciência em torno da realidade.  

 Na segunda etapa, buscamos a construção dos conhecimentos científicos acerca dos 

conteúdos de funções inorgânicas, a partir de sua relação com a realidade, agora já apropriada. 

Para tanto iniciamos, propositalmente, pela abordagem da função óxidos, ao invés da 
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abordagem tradicional iniciada pela função ácido, uma vez que os óxidos estiveram presentes 

nas discussões em torno da qualidade do ar, realizada na etapa anterior. 

 Na terceira e última etapa, a partir dos conhecimentos científicos construídos, 

retornamos à reflexão crítica da realidade de forma a contribuir para levar os estudantes à 

superação da consciência ingênua ao proporem soluções para os problemas, superação esta 

que ocorre, de acordo com Freire, somente, na produção e transformação de ideias.   

 No decorrer das três etapas, realizamos uma diversidade de atividades de forma que 

pudéssemos criar um ambiente cooperativo entre os alunos, despertar maior interesse pelas 

discussões e, consequentemente, estimular a participação de todos, tendo em vista que muitas 

vezes estes jovens e adultos ficam ora inibidos, por insegurança para expressar suas ideias, 

ora desanimados na participação das atividades em função da dura jornada enfrentada ao 

longo do dia.     

 

3.3 DA APROXIMAÇÃO DA ANÁLISE DO DISCURSO BAKHTINIANO E A 

DEFINIÇÃO DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

 Demos continuidade ao trabalho buscando traçar um paralelo entre os pressupostos 

teóricos dos estudos da linguagem de Vygotsky e a corrente Bakhtiniana, para a realização da 

análise dos dados coletados. Para tanto partimos do eixo central que fundamenta esta 

pesquisa, a perspectiva dialógica da construção dos conhecimentos, admitindo, portanto, a 

importância da linguagem para o intercâmbio de significados socialmente aceitos, conforme 

contribuições de Vygotsky. Ora, considerando a característica social e cultural da linguagem, 

podemos nos aproximar da análise do discurso de Bakhtin, haja vista que o autor considera o 

discurso como diálogo vivo resultante da interação social, portanto, impregnado do contexto 

histórico e cultural. Por sua vez, o contexto se faz presente na linguagem por meio de 

enunciados, sendo estes característicos de cada esfera de comunicação da atividade humana 

(BAKHTIN, 1997, p.277).  

 Fiorin (2006, p.61), ao refletir sobre o pensamento de Bakhtin, acrescenta que os 

enunciados são comuns para cada esfera (grupo) de comunicação (escola, igreja, trabalho, 

política, etc), pois só se age na interação, só se diz no agir e o agir motiva certos tipos de 

enunciados, o que quer dizer que cada esfera de utilização da língua elabora tipos 

relativamente estáveis de enunciados. À essa estabilidade relativa dos enunciados em cada 

grupo de comunicação, Bakhtin denominou gênero do discurso.   
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 Assim, o gênero reflete condições típicas de cada grupo, pois de acordo com Bakhtin 

a língua penetra na vida através dos enunciados concretos que a realizam, e é também 

através dos enunciados concretos que a vida penetra na língua (BAKHTIN, 1997, p.280-

327). 

 A interação característica do enunciado implica atitude de compreensão e de resposta 

no ouvinte, uma compreensão responsiva ativa que, segundo o autor:  

 

[...] a compreensão responsiva nada mais é senão a fase inicial e preparatória para 

uma resposta (seja qual for a forma de sua realização). O locutor postula esta 

compreensão responsiva ativa: o que ele espera, não é uma compreensão passiva 

que, por assim dizer, apenas duplicaria seu pensamento no espírito do outro, o que 

espera é uma resposta, uma concordância, uma adesão, uma objeção, uma execução, 

etc. (BAKHTIN, 1997, p.280-327) 

 

 Daí a característica dialógica da língua, atrelada ao contexto e, portanto, à 

enunciados anteriores, pois de acordo com o pensamento de Bakhtin (1997, p.311), antes 

mesmo de elaborarmos um discurso, nós já construímos em nossa mente uma “teia” de 

enunciados marcados por nossas ideias e impressões político-ideológicas. Para Bakhtin, isto 

caracteriza uma heterogeneidade do discurso que está relacionada a outro conceito que ele 

denominou polifonia, ou seja, quando um discurso após interação se reconfigura em um novo 

discurso, apresentando, portanto, várias vozes (PIRES, TAMANINI-ADAMES, 2010, p.71).  

 Tais pressupostos nos fornecem suporte, para pensar também a prática docente, como 

posto por Freire (1994, p.63) que ao discorrer sobre a investigação temática ressalta que o 

investigador deve criar condições para que os sujeitos adquiram uma nova percepção da 

realidade, traduzidos em enunciados concretos, a partir de seus enunciados anteriores.  Nesse 

sentido, 

 

[...] promovendo a percepção anterior e o conhecimento do conhecimento anterior, a 

descodificação, desta forma, promove o surgimento de nova percepção e o 

desenvolvimento de novo conhecimento. (FREIRE 1994, p.63) 

 

 Assim, considerando os pressupostos que norteiam esse estudo, tomamos para 

análise três categorias principais: Tema ambiental, o qual buscamos na perspectiva crítica da 

educação ambiental uma formação transformadora e emancipatória. Construção de conceitos 

científicos nos quais buscamos a construção a partir do tema ambiental como forma de 

promover uma aproximação entre conteúdos disciplinares e realidade vivenciada. Por último, 

participação dos alunos pelo viés da metodologia participativa, na qual buscamos através da 
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problematização da realidade, a mobilização para participação e construção mútua, dialógica 

dos conhecimentos. 
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4 DO RELATO DAS EXPERIÊNCIAS COM A TURMA DA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS  

 

Só na medida em que esta deixa de parecer-lhes uma realidade 

espessa que os envolve, algo mais ou menos nublado em que e sob que 

se acham, um beco sem saída que os angustia e a captam como a 

situação objetivo-problemática em que estão, é que existe o 

engajamento (FREIRE, 1994, p.58). 

 

 

 Para a realização das atividades com a turma, foi necessária, inicialmente, a 

elaboração de um (re) planejamento do trabalho na disciplina, juntamente com o cronograma 

de atividades, de forma que pudéssemos priorizar os conteúdos que favorecessem a aquisição 

de conhecimentos significativos para a vida do aluno. Assim, na construção do programa de 

atividades, conduzida pela educação problematizadora de Freire, procuramos selecionar, do 

currículo do NEJA apresentado no capítulo anterior, os conceitos necessários não somente 

para a aprendizagem em química, mas, principalmente, para uma aprendizagem que 

permitisse ao aluno, estabelecer relação com a realidade vivenciada (Quadro 2). 

 Priorizando a interação na construção de significados compartilhados socialmente, 

procuramos elaborar, dentro do programa, uma sequência de atividades que pudesse induzir à 

maior participação dos alunos desde o início da abordagem teórica, de forma que ao 

chegarmos ao último conteúdo disciplinar, das funções inorgânicas e tópico principal de nossa 

investigação, os mesmos já estivessem familiarizados com alguns conceitos. Na construção e 

definição deste programa, bem como no planejamento das atividades a serem realizadas com 

a turma, nos preocupamos, ainda, com o calendário acadêmico da escola, de forma que 

pudéssemos cumprir com os prazos previstos pela instituição.   

 

 

Síntese dos objetivos do NEJA  

 

Tema  

 

Síntese dos objetivos do 

planejamento elaborado  

-Identificar fatos históricos na busca 

da descoberta da composição da 

matéria; 

-Relacionar argumentos que levaram 

a teoria dos quatro elementos à teoria 

atômica; 

-Reconhecer importância dos 

alquimistas; 

-Apresentar evolução da química. 

Introdução ao 

estudo da 

Química. 

-Reconhecer a Química no 

cotidiano e compreender a 

importância do seu estudo. 
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Síntese dos objetivos do NEJA  

 

Tema  

 

Síntese dos objetivos do 

planejamento elaborado  

-Descrever e identificar os diferentes 

estados da matéria;  

-Identificar densidade como relação 

entre massa e volume;  

-Caracterizar substâncias de acordo 

com Temperaturas de fusão e 

ebulição;  

-Distinguir os diferentes tipos de 

misturas;  

-Distinguir processos de separação de 

misturas. 

 

Transformação 

da matéria. 

-Compreender a constituição da 

matéria por átomos; 

-Reconhecer no cotidiano as 

diversas substâncias e misturas, 

bem como os processos de 

separação; 

-Compreender os conceitos de 

estados físicos e suas 

interconversões; 

-Identificar e diferenciar as 

transformações químicas e 

físicas observadas no dia a dia. 

-Diferenciar as teorias atômicas; 

-Identificar principais características 

dos modelos atômicos; 

-Ordenar experimentos que levaram a 

substituição dos modelos. 

-Identificar características do modelo 

atômico de Bohr; 

-Diferenciar as diferentes partículas 

que compõem o átomo; 

-Aplicar a distribuição eletrônica 

como forma de identificação do 

átomo. 

Atomística 

 

-Compreender os fatos 

históricos na busca da 

descoberta da composição da 

matéria que levaram à evolução 

dos modelos atômicos; 

-Identificar as partículas 

subatômicas (prótons, elétrons e 

nêutrons); 

-Reconhecer a diferença de 

átomo e elemento químico a 

partir da existência de isótopos. 

-Reconhecer a formulação da tabela 

periódica; 

-Identificar a Tabela periódica como 

fonte de informações do elemento 

químico; 

-Distinguir metais e não metais; 

-Localizar um elemento na tabela; 

-Reconhecer os principais grupos da 

Tabela Periódica. 

Tabela 

periódica 

-Reconhecer a formulação da 

tabela periódica; 

-Identificar a Tabela periódica 

como fonte de informações do 

elemento químico; 

-Distinguir metais e não metais; 

-Localizar um elemento na 

tabela; 

-Reconhecer os principais 

grupos da Tabela Periódica. 

-Propriedades periódicas: Raio 

Atômico e eletronegatividade. 

-Identificar as combinações entre os 

átomos; 

-Distinguir os tipos de ligações 

químicas através de suas 

propriedades; 

-Relacionar eletronegatividade com o 

tipo de ligação entre os átomos. 

Ligações 

Químicas 

 

-Identificar as combinações 

entre os átomos; 

-Distinguir os tipos de ligações 

químicas através de suas 

propriedades. 

-Identificar as funções químicas 

inorgânicas: ácidos, bases, óxidos e 

sais; 

-Reconhecer a importância das 

Funções 

químicas 

inorgânicas 

 

-Identificar as funções químicas 

inorgânicas presentes na 

poluição atmosférica; 

-Reconhecer a importância das 



49 

 

 

Síntese dos objetivos do NEJA  

 

Tema  

 

Síntese dos objetivos do 

planejamento elaborado  

diversas substâncias químicas no 

cotidiano e na indústria; 

-Correlacionar a fórmula química das 

substâncias às suas nomenclaturas. 

diversas substâncias químicas, 

ácidos, bases e sais, no 

cotidiano e na indústria. 

Quadro2 - Programa da disciplina Química Geral, EJA, Fase 1. 

 

 Assim, foi iniciado o desenvolvimento do trabalho com a turma. Inicialmente, na 

ocasião de apresentação da disciplina, foi reservado um tempo para um breve bate-papo, de 

forma que fosse possível conhecer um pouco da realidade e dificuldades desses alunos, bem 

como verificar os conhecimentos prévios, de forma que eu pudesse utilizá-los para direcionar 

a construção dos conhecimentos, dando ênfase a determinado ponto da abordagem teórica.   

 Neste ponto, cabe acrescentar que desde a primeira aula a postura assumida diante da 

turma foi de caráter investigativo, buscando sempre que possível um bate-papo para avaliação 

da aprendizagem o que, consequentemente, refletia no desenvolvimento dos conteúdos 

teóricos, bem como na solicitação de atividades complementares, priorizando-se atividades 

interativas que pudessem ser realizadas no decorrer das aulas. Tal postura também foi 

motivada pelos pressupostos teóricos da teoria dialógica em Freire (1994, p.72) que nos 

direciona para a práxis de uma educação transformadora haja vista que ação e reflexão e ação 

se dão simultaneamente.   

 Partindo desta perspectiva, foi iniciada, então, a abordagem teórica dos conteúdos 

anteriores ao tema gerador, qualidade de ar, objeto de estudo neste trabalho.  Faremos aqui, 

apenas, uma breve exposição de como esses conteúdos foram abordados nas aulas, visto que 

daremos maior ênfase às aulas referente ao tema gerador, foco de nossa investigação.  

  Assim, no desenvolvimento do tema introdutório ao estudo da química, “Onde está a 

Química?”, a própria pergunta do tema foi utilizada com o intuito de levar o aluno a 

identificar a presença da química nos mais variados produtos do seu cotidiano, de forma a 

promover uma aproximação desta ciência e a realidade vivenciada. No segundo tema, “De 

que são feitas todas as coisas? ”, após abordagem teórica sobre a existência das mais diversas 

substâncias e misturas, foi solicitada, para fechamento do tema e com o objetivo de 

possibilitar maior aquisição de conhecimentos, uma atividade de pesquisa sobre os métodos 

comumente utilizados no cotidiano para separação de algumas misturas, devendo estas serem 

selecionadas pelo aluno. Já no terceiro tema; “O átomo”, por se tratar de conteúdos que 

requerem boa capacidade de abstração; fizemos uso de apresentação de slides para que todos 
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os alunos pudessem adquirir a mesma imagem representativa dos modelos atômicos. Para 

abordagem do quarto tema, “Onde estão os elementos químicos”, foi solicitada uma pesquisa 

prévia por todos os alunos para identificação dos elementos químicos nos materiais do 

cotidiano e realização de um trabalho em grupo no qual cada grupo deveria construir uma 

tabela com as imagens selecionadas dos materiais do cotidiano que representasse o elemento 

químico. Assim, os alunos puderam interagir uns com os outros e compartilhar das 

descobertas feitas, criando um ambiente propício para, então, o início do estudo teórico da 

tabela periódica. No quinto tema, “Como os compostos químicos são formados?”, após a 

abordagem teórica enfatizando as propriedades dos compostos em função do tipo de ligação 

química, foi realizada uma atividade experimental demonstrativa para verificação da 

condutibilidade elétrica dos compostos formados por ligação iônica e covalente.   

 Na sequência, inicou-se o desenvolvimento do trabalho a partir do tema gerador 

“Qualidade do ar”, sendo este realizado em 3 etapas, conforme mencionado no capítulo 

anterior. Ao todo foram necessários 10 tempos de aula, sendo 2 tempos de aula para a 

primeira etapa, 4 tempos para a segunda e 4 tempos para a terceira etapa. 

 

4.1 PRIMEIRA ETAPA: PROBLEMATIZANDO A REALIDADE  

 

Para início da abordagem do tema gerador, foi feita uma breve apresentação à turma 

justificando a escolha do tema qualidade do ar, na qual foi informada a relação deste com os 

conteúdos de funções inorgânicas a serem abordados em seguida. Também foi informada a 

importância da presença nas aulas, visto que o desenvolvimento do tema se daria com a 

realização de diversas atividades em sala de aula.  

Assim, a primeira etapa foi iniciada já com um questionamento sobre qual a percepção 

que cada um tem em relação ao ar que respiramos diariamente, a fim de nos aproximarmos 

dos conhecimentos prévios dos alunos, ou seja, identificar como eles percebem a qualidade do 

ar no entorno escolar. Buscando promover a integração da turma e instigar a participação de 

todos os alunos, foram realizadas as atividades 1, 2 e 3 contando como trabalho avaliativo 

para o bimestre, conforme descrição a seguir. 
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 4.1.1 Atividade 1: Discussão em grupo para identificar os conhecimentos prévios 

dos alunos sobre a qualidade do ar que respiramos diariamente. 

 

Foi solicitado à turma que se organizassem em dois grupos para a realização da 

atividade, que consistia em responder a questões colocadas com base nas ideias que cada um 

possui sobre o ar que respiramos diariamente, em nosso município. Após conversa entre os 

integrantes, cada grupo definiu suas respostas, as quais foram escritas no quadro branco, 

conforme quadro 3. 

  

Questões Grupo 1 Grupo 2 

 

1. O que vocês acham da qualidade 

do ar que respiramos diariamente, 

no nosso município? Por que? 

Poluído Poluído 

2.Qual o principal poluente? 

 

CO2 Óleo em mares, gases tóxicos, 

carbonos, efeito estufa e 

desmatamento. 

3.Qual a principal fonte poluidora? 

 

Carros Indústrias, automóveis, lixo. 

4.Quais os principais danos 

causados pela poluição? 

Problemas 

respiratórios 

Morte, problemas respiratórios. 

 

 

Quadro 3. Questões prévias da atividade 1 

   

Neste momento não houve nenhuma intervenção pedagógica a respeito do tema, sendo 

a única dúvida esclarecida relacionada ao significado de cada pergunta. Tal postura foi 

adotada, inicialmente, como parte da estratégia metodológica, tendo em vista que a atividade 

1 seria complementada pela atividade 2, realizada em seguida.   

 

 

 4.1.2 Atividade 2: Exibição de vídeo documentário seguido de discussão para 

ampliaçãodos conhecimentos 

 

 A segunda atividade, complementando a primeira, consistiu na exibição do vídeo 

documentário, intitulado Poluição do ar, produzido pelo Programa Campus da Universidade 
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Estadual do Rio de Janeiro – UERJ11, como recurso mobilizador para as discussões e reflexão 

acerca das respostas na atividade anterior, de forma que, à luz do pensamento Freiriano, 

pudessem perceber a forma como concebiam a realidade. Para tanto, os alunos foram 

questionados sobre a relação de cada pergunta com o conteúdo do vídeo, sendo, em seguida, 

feita as devidas intervenções no sentido de mediar a construção do conhecimento.  Assim, 

com relação a primeira questão, sobre a qualidade do ar, cujo objetivo foi identificar como os 

alunos percebiam o ar no entorno da escola, ambos os grupos definiram como poluído, o que 

foi confirmado na exibição do vídeo, por se tratar da região metropolitana do Rio de Janeiro e, 

portanto, de intenso fluxo de veículos, além de ter como agravante a intensa atividade 

industrial no município. Os alunos foram, então, questionados se a resposta dada tinha relação 

com as informações do vídeo. Abaixo estão transcritas as falas que se destacaram entre os 

estudantes, pois os demais acabaram concordando com estes.Para preservar a identidade dos 

alunos utilizamos letras alfabéticas para identificá-los. 

 

Aluno A: Sim, porque vejo muita fumaça preta dos carros que 

circulam por aqui. 

 

Aluno B: Sim, acho que tem mais poluição por causa da Petrobras 

aqui perto. 

 

 

A partir destas respostas foi necessária a intervenção pedagógica para a ampliação ou 

reestruturação dos conhecimentos. Então foi esclarecido que a fumaça preta é emitida 

geralmente por caminhões ou veículos movidos a diesel com motores desregulados, 

prejudicando a queima do combustível e, por isso, podem conter monóxido de carbono (CO), 

altamente tóxico e/ou partículas de carbono responsáveis pela fumaça escura. Quanto à fala 

sobre a poluição provocada pela Petrobras, foi esclarecido que a atividade industrial também 

contribui com o aumento da emissão de gases poluentes e, então, procurei ampliá-la 

questionando os alunos se eles teriam o conhecimento da atividade industrial na região, 

entretanto o silêncio pairou na sala diante desta colocação, revelando um conhecimento ainda 

restrito. A partir desta constatação foi possível ajustar as atividades seguintes de forma que 

fosse possível ampliar os conhecimentos da realidade local.   

                                                 
11 Vídeo Programa Campus – Poluição do ar: Apresenta resultados de estudos de pesquisadores da UERJ que 

monitoram a qualidade do ar no estado do Rio de Janeiro, alertando quanto aos pontos críticos da poluição, bem 

como os riscos à saúde da população que vive nos grandes centros urbanos. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=3AlMryEKpNI. 
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Com relação à segunda questão, sobre o nome do principal poluente, procuramos 

verificar se os alunos conseguem relacionar os conhecimentos prévios, bem como as 

informações divulgadas pela mídia com o conhecimento científico.  Então os alunos foram 

questionados, novamente, sobre suas respostas e a relação destas com o vídeo exibido. Estão 

transcritas abaixo as falas que se destacaram: 

 

Aluno A: No vídeo fala que o CO2 é o principal poluente. 

 

Aluno B: Mas de onde vem esse CO2? 

 

 

Neste ponto, foi feita nova intervenção para esclarecer que o CO2 é produzido pela 

queima de combustíveis fósseis, derivados do petróleo e que, conforme estudos apresentados 

no documentário é, realmente, o causador de cerca de 77% da poluição nas grandes cidades 

em função do crescente aumento de veículos, exceto quando se trata do município de Duque 

de Caxias, onde a atividade industrial provoca maior poluição em comparação aos veículos. 

Os alunos integrantes do grupo 1, ficaram atentos às colocações e, logo, fizeram questão de 

afirmar que sua resposta dada, na primeira atividade, estava de acordo com o documentário.      

 Na terceira questão, sobre a principal fonte poluidora, com o intuito de verificar o 

conhecimento dos estudantes quanto à realidade de atividades diversas no entorno da escola, 

que poderiam agravar a poluição do ar, os alunos deram respostas, novamente, restritas no 

sentido de não apresentarem um conhecimento da realidade local. As afirmativas estão 

transcritas a seguir. 

 

Aluno A: No vídeo fala que os carros são os maiores responsáveis 

pela poluição. 

 

Aluno B: Mas também fala da atividade industrial em Duque de 

Caxias. 

 

 

 Apesar das respostas dadas estarem compatíveis com a realidade vivenciada, o que 

puderam confirmar a partir da exibição do vídeo, ainda assim, tais respostas estão limitadas às 

informações divulgadas no vídeo documentário, evidenciando que os alunos ficaram atentos 

ao vídeo de forma que conseguiram reproduzir os dados, porém não conseguem ampliar suas 

respostas, pois o conhecimento ainda é restrito acerca da realidade local.  

 Na quarta e última questão, sobre os danos da poluição, cujo objetivo foi possibilitar 

uma reflexão crítica quanto aos impactos da poluição atmosférica, ambos os grupos 
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identificaram os “problemas respiratórios” como sendo um dos principais danos causados, 

dado igualmente confirmado no vídeo. Questionando-os sobre o porquê das respostas, 

afirmaram que: 

 

Aluno A: Conheço muitas pessoas com problemas de alergia. 

 

Aluno B: Falam muito das doenças respiratórias, mas nunca falam a 

solução do problema. 

 

 

 Neste ponto foi necessária uma intervenção para esclarecer que além do impacto à 

saúde temos o impacto ambiental, então questionei-os sobre qual seria este impacto relatado 

no vídeo e, após uma certa dificuldade para se expressar, lembraram e responderam efeito 

estufa. Quanto à solução dos problemas respiratórios, busquei uma reflexão crítica acerca das 

causas do problema, ressaltando, inclusive, que muitas empresas são suspensas de suas 

atividades por decisões judiciais movidas por denúncias de pessoas que sofreram algum dano 

em função do funcionamento irregular destas. Aqui, um aluno acrescentou, mas nunca dá em 

nada, professora! Então informei que muitas empresas são também multadas e pessoas 

prejudicadas podem ser indenizadas em função da gravidade do dano causado.         

 

 

 4.1.3 Atividade 3: Debate sobre o conteúdo do vídeo  

 

 A terceira atividade consistiu no debate sobre o conteúdo do vídeo, de forma a 

promover a reflexão ampla sobre as diversas questões relacionadas à qualidade do ar. Assim, 

para incitar o debate, foi colocada a questão: “O que mais chamou atenção no vídeo”? 

 Os alunos, então, começaram a levantar questionamentos, sendo estes esclarecidos à 

medida que era levantado, entretanto para fins de análise apresentarei todos os 

questionamentos, para, em seguida, analisá-los. 

 

Aluno A: Gostei quando ele explica que o ar frio desce no inverno e 

aumenta a poluição.  

 

Aluno B: Gostei quando falou dos gases tóxicos no túnel Rebouças, 

porque passo por lá todos os dias e não sabia que era tão poluído 

assim, mas agora que sei vou evitar passar por lá.    

 

Aluno C: Achei interessantes as imagens da poluição provocada pelos 

vulcões. 
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Aluno D: Me chamou a atenção quando falou que o ar mais seco no 

inverno, aumenta as doenças. 

 

 

 Com relação à colocação do aluno A, foi possível esclarecer a influência da 

densidade na qualidade do ar, pois o ar frio, de maior densidade, fica em níveis mais baixos 

durante o inverno, o que justifica o aumento de doenças respiratórias. Então, para facilitar a 

apreensão do conhecimento, foi feita uma relação com o cotidiano dos alunos, questionando-

os sobre o que ocorre com o ar frio quando abrimos o congelador de uma geladeira, então 

todos responderam que sentem o ar frio nos pés, podendo, assim, verificar outra relação da 

densidade com o nosso cotidiano. 

 A observação do aluno B permitiu esclarecer que além do fluxo de veículos muito 

intenso no local, liberando grande quantidade de poluentes na combustão (queima) dos 

combustíveis fósseis, a dificuldade de dispersão dos mesmos, em função de ser um local 

fechado e com pouca ventilação, se torna um agravante. Também foi complementado que as 

substâncias especificadas no vídeo como carcinogênicas, teratogênicas e mutagênicas, podem 

provocar, consecutivamente, câncer, malformação e danos na molécula de DNA.  

 Com a colocação do aluno C, foi ratificado o esclarecimento do vídeo sobre a 

poluição atmosférica como um fenômeno natural, no caso dos vulcões e queimadas em região 

de clima muito seco e quente, entretanto a poluição provocada por ação humana atinge 

proporções e impactos cada vez maiores. 

 Já em relação a observação do aluno D, foi esclarecido que tal fenômeno além de 

estar relacionado com a menor quantidade de chuvas no inverno, também é acentuado devido 

a maior poluição, conforme esclarecido na primeira questão, sendo o principal motivo do 

aumento da incidência de doenças respiratórias neste período.  

 A intervenção foi feita após cada colocação dos alunos que ouviam os 

esclarecimentos ora atenciosos, ora surpresos como no caso da poluição no túnel Rebouças. 

Dos demais alunos, uns concordavam com a colocação já apresentada pelo colega, e outros 

poucos ficavam passivos, embora ouvindo atentamente. Em seguida, nos deparamos com 

outro obstáculo: a curta duração de tempo da aula, sendo necessária a interrupção do debate. 
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4.2 SEGUNDA ETAPA: CONSTRUÇÃO DOS CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS A 

PARTIR DO TEMA GERADOR, COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE 

EXPERIMENTAL COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICO-METODOLÓGICA. 

 

 Esta segunda etapa, da construção dos conhecimentos científicos, se iniciou com a 

quarta atividade que consistiu na leitura do texto mobilizador sobre a Qualidade do Ar, 

apresentado no anexo II e disponível na página eletrônica do Instituto Estadual do Ambiente – 

INEA12. 

 

 

 4.2.1 Atividade 4: Leitura de texto mobilizador sobre a Qualidade do Ar para 

introdução dos conceitos científicos  

 

 Tal atividade consistiu na leitura do texto sobre a qualidade do ar e para que todos os 

alunos pudessem participar e ficar atentos à leitura foi solicitado que cada parágrafo fosse lido 

e alternado para o aluno sentado na cadeira imediatamente atrás do último leitor. Em seguida, 

para fomentar a reflexão acerca do seu conteúdo, de modo que os alunos pudessem participar 

da construção do conhecimento, foi feito o questionamento: “Quais os principais poluentes 

utilizados para análise da qualidade do ar”? 

  A turma os identificou, no texto, e estes foram, em seguida, escritos no quadro 

branco, como sendo: “dióxido de enxofre, partículas totais em suspensão e inaláveis, 

monóxido de carbono, ozônio e dióxido de nitrogênio”. 

 A partir da identificação destas substâncias na poluição do ar, foi iniciada, então, a 

construção dos conhecimentos científicos, o que justifica o motivo pelo qual a abordagem foi 

iniciada pela função óxido, escapando da abordagem tradicional geralmente iniciada pela 

função ácidos. Em seguida, a partir das fórmulas moleculares do dióxido de enxofre (SO2), do 

monóxido de carbono (CO) e do dióxido de nitrogênio (NO2), os alunos foram questionados 

sobre o que ambos apresentam em comum e a maioria da turma respondeu: o oxigênio. Então, 

foi esclarecido que se trata da função inorgânica “óxidos”, justamente devido à presença deste 

elemento, ligado unicamente a um segundo elemento menos eletronegativo. Na sequência, 

foram construídas e escritas no quadro branco, as equações das reações químicas dos óxidos 

                                                 
12 O texto “Qualidade do Ar” esclarece as condições que influenciam a qualidade do ar e apresenta o grupo de 

poluentes utilizados como referência. Disponível no anexo II e na página virtual do INEA em 

http://www.inea.rj.gov.br/Portal/MegaDropDown/Monitoramento/Monitoramentodoar-

EmiQualidade/Qualidoar/index.htm&lang=. 
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com a água presente na atmosfera. A partir das equações foi construído o conceito de 

substâncias classificadas como “ácidos”, como o ácido sulfúrico (H2SO4), ressaltando sua 

importância para a atividade industrial e o ácido nítrico (HNO3), igualmente importante 

industrialmente e para a fabricação de explosivos. Neste ponto também foi esclarecido que 

ambos os ácidos estão presentes na chuva ácida, um fenômeno observado comumente em 

regiões de intensa atividade industrial. Os alunos demonstraram interesse e curiosidade e um 

aluno perguntou: 

 

Aluno A: Professora, o que acontece quando tem essa chuva ácida? 

 

  

 Foi esclarecido, então, que tal fenômeno além de prejudicar o meio ambiente, 

contaminando o solo, também danifica monumentos e edificações acelerando o processo de 

degradação destas construções.   

 Dando continuidade, foram apresentadas equações de óxidos que reagem com a água 

formando as substâncias classificadas como “bases”, como exemplos o óxido de cálcio (CaO), 

conhecido popularmente como cal viva e que produz a base hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), 

comumente conhecida como cal hidratada, além do óxido de sódio (NaO), que produz 

hidróxido de sódio (NaOH), conhecido popularmente como soda cáustica.Neste momento, 

para instigar a participação, os alunos foram questionados quanto a utilização destas bases no 

cotidiano e responderam, conforme transcrição das falas a seguir. Enquanto alguns 

concordavam com as afirmações dos colegas outros somente ouviam atentamente.   

 

Aluno A: Já usei cal para pintura. 

 

Aluno B: Já ouvi que a soda cáustica serve para desentupir vaso 

sanitário. 

 

 Neste momento, foi necessária a interrupção da aula devido ao esgotamento do 

horário e, na semana seguinte, dando continuidade à esta etapa de construção dos 

conhecimentos teóricos, os alunos receberam, inicialmente, um resumo impresso sobre a 

presença dos principais ácidos e bases em nosso cotidiano. Então, foi solicitada aos alunos a 

leitura do texto, o qual destaca a importância de muitos ácidos, sendo estes responsáveis pelo 

sabor azedo das frutas cítricas, devido à presença do ácido cítrico.  Foram destacados outros 

ácidos facilmente encontrados como o ácido acético, presente no vinagre, o ácido clorídrico 

(HCl) presente no estômago, o ácido carbônico (H2CO3) presente em refrigerantes, dentre 

outros.  Em seguida, também foi colocada a importância das bases devido à sua ampla 
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aplicação, como o Hidróxido de sódio (NaOH), conhecido popularmente como soda cáustica, 

utilizado no desentupimento de tubulações e na fabricação de sabão; o Hidróxido de 

Magnésio (Mg(OH)2), presente no leite de magnésia; o Hidróxido de amônio (NH4OH), 

conhecido popularmente como amoníaco e presente em diversos produtos de limpeza, etc.  

 Assim, a partir do conhecimento dos principais ácidos e bases e da observação das 

diferenças nas suas fórmulas, foi questionado aos alunos sobre como eles poderiam 

diferenciar e identificar um ácido ou uma base. Apenas um aluno expressou que ácido começa 

com H. Os demais concordaram com tal afirmação, entretanto ficaram confusos ao tentar 

expressar o que caracterizaria a base. A partir desta observação e da fórmula das bases citadas 

no resumo, foi demonstrado que todas apresentam o grupo OH (Hidroxila) em sua 

constituição e, então, foi apresentada a definição ácido-base de Arrhenius que define ácido 

como todo composto que dissolvido em água libera H+ e base todo composto que dissolvido 

em água libera OH-. Na sequência, foi abordada a escala de pH a partir de figuras de produtos 

comumente usados no dia a dia, constituídos pelos principais ácidos ou bases e devidamente 

localizados na escala. Foi esclarecido que esta funciona como parâmetro para a determinação 

da acidez ou basicidade das substâncias, acrescentando ser muito importante, por exemplo, 

para controlar a qualidade da água de piscinas tratadas com produtos químicos. Neste 

momento, um aluno expressou:  

 

Aluno A: Professora, eu já vi esse tipo de medição em piscina de 

clube.  

  

 Neste momento os demais alunos ficaram curiosos e, então, foi apresentado alguns 

produtos do cotidiano para realizarmos as medições do pH de cada um. Tal experimento foi 

realizado para finalização da etapa de construção dos conhecimentos científicos, com o intuito 

de aproximar o conteúdo teórico abordado do cotidiano dos alunos. 

 

 

 4.2.2 Atividade 5: Conhecendo o pH de substâncias ácidas e básicas do cotidiano  

 

 A atividade experimental consistiu na medição e determinação do pH de produtos de 

utilização comum no nosso dia a dia.  Para tanto foram levados e apresentados aos alunos 5 

amostras de diferentes produtos, a saber: limpador Veja, solução de amônia, suco de laranja, 

leite e vinagre. Então foi questionado aos alunos se tais produtos eram do conhecimento de 
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todos. Todos concordaram que sim. Para completar as amostras, foi solicitado que um aluno 

pegasse um copo de água do bebedouro da escola.  Também foi levado o papel indicador de 

pH e esclarecido aos alunos o procedimento para realizar a medição. Em seguida foi 

solicitado que os alunos se organizassem em trios. Cada trio, à medida que era chamado, 

poderia escolher uma amostra diferente, de forma que todas pudessem ter o seu pH 

determinado.   Foi possível observar o entusiasmo e curiosidade de todos os alunos, 

especialmente ao verificar a mudança de cores no papel indicador, seguida da verificação do 

pH do produto. Abaixo seguem algumas falas transcritas.  

 

Aluno A: Professora, a água está com pH 6, então está ácida! Não 

deveria ser neutra? vamos reclamar com a escola! 

 

Aluno B: Professora, onde podemos comprar esse papel medidor? 

  

 

 Assim, foi esclarecido, com relação à primeira colocação, que a água do bebedouro, 

assim como de torneiras é distribuída após o devido tratamento nos quais são adicionadas 

substâncias para eliminação de bactérias e para que a água chegue às torneiras adequada para 

o consumo e, portanto, pode ocorrer variação no pH. Quanto ao papel medidor, informei aos 

alunos que pode ser adquirido no próprio município em loja de produtos químicos ou loja de 

produtos para piscinas.  

 

4.3 TERCEIRA ETAPA: ARTICULAÇÃO ENTRE A TEMÁTICA AMBIENTAL 

ABORDADA E OS CONHECIMENTOS CONSTRUÍDOS 

 

 Para promover a articulação entre a temática ambiental abordada e os conhecimentos 

científicos, foi preparado um material, na forma de apresentação de slides, com o intuito de 

levar os alunos de volta à reflexão da realidade local a partir dos conhecimentos científicos, 

agora construídos. O material elaborado apresentou, inicialmente, a manchete veiculada pela 

rede de televisão e web, alertando sobre os impactos da poluição do ar na saúde da 

população13, seguida de imagens e dados que retratam a atividade industrial no município. A 

elaboração deste material também foi influenciada por observações feitas na primeira etapa, 

como a questão dos alunos não terem conhecimento da grande atividade industrial na região 

                                                 
13 Reportagem exibida, pelo programa Bom dia Brasil, em 29/10/2014, alertando quanto aos danos da poluição 

atmosférica à saúde da população, tendo como manchete: Estudo revela impacto da poluição na saúde de 

moradores do RJ e SP. Disponível em: http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2014/10/estudo-revela-

impacto-da-poluicao-na-saude-de-moradores-do-rj-e-de-sp.html. 
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de localização da escola, apenas sabem da existência da Petrobras devido à sua importância 

no cenário nacional e, consequente popularidade.   

 Então, a partir da reportagem e do alerta quanto à poluição em quantidades três vezes 

maiores no município de localização da escola, foi feito o primeiro questionamento aos alunos 

sobre o conhecimento dessa informação e a maioria respondeu que não sabia. Assim, foi feito 

o segundo questionamento, respondido conforme transcrição das falas a seguir, sobre a 

justificativa para o aumento da poluição na localidade. 

 

Aluno A: Por causa da Petrobras, professora! 

 

Aluno B: Veículos e indústrias. 

 

  

 A partir desta colocação foi necessária uma intervenção para ampliar estes 

conhecimentos. Foi, então, acrescentado que a Petrobras tem grande contribuição no aumento 

da poluição, mas existem, ainda, inúmeras outras indústrias que contribuem para o 

agravamento do problema. Assim, foram exibidas as imagens que retratam essa intensa 

atividade na região que foi denominada polo petroquímico, por abrigar várias indústrias de 

grande porte que atuam na produção de derivados do petróleo. Os alunos demonstraram 

surpresa com as imagens, pois não tinham conhecimento destas informações. Assim, para 

enfatizar a questão da poluição atmosférica, foi exibida outra manchete de jornal também 

veiculada na web e pelos principais meios de comunicação, denunciando a emissão de gases 

poluentes, devido à uma pane elétrica na refinaria da Petrobras em Duque de Caxias (Reduc), 

que gerou uma extensa fumaça negra e acarretou, consequentemente, em multa de 2 milhões 

pelo INEA14, órgão responsável pelo monitoramento da qualidade do ar, como já mencionado. 

Neste ponto, foi possível observar, novamente, uma surpresa no semblante dos alunos que, 

indagados sobre o conhecimento de tais fatos, se mantiveram em total silêncio, expressando 

apenas com um discreto gesto com a cabeça indicando desconhecimento do fato mencionado 

na notícia. Em seguida, de forma a articular os conhecimentos construídos com a realidade foi 

feito outro questionamento sobre o nome do poluente presente na fumaça negra. Após um 

breve intervalo em que os alunos se esforçavam para lembrar o nome, responderam: 

 

Aluno A: É o monóxido ou dióxido de carbono, professora? 

 

                                                 
14 Notícia divulgada na página virtual do Jornal O Globo, em 12/05/2014, com a manchete: Inea multa Petrobras 

em 2 milhões por emissão de poluentes na Reduc. Disponível em:  http://oglobo.globo.com/economia/inea-

multa-petrobras-em-2-milhoes-por-emissao-de-poluentes-na-reduc-12465180. 
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Aluno B: Eu sei professora, mas não consigo lembrar o nome! 

 

 

Neste ponto, foi feita a intervenção para esclarecer a existência de ambos compostos, 

dependendo das circunstâncias. Foram, então, escritas no quadro branco equações para 

representação das reações de combustão, completa e incompleta, de forma que os alunos 

pudessem diferenciá-las. Então, foi feita uma breve introdução no conteúdo de reações, sendo 

possível esclarecer a existência de reagentes e produtos numa equação química e que o 

dióxido de carbono (CO2) liberado na atmosfera é um produto da reação química denominada 

combustão completa, podendo ocorrer, ainda, a combustão incompleta que tem como produto 

o monóxido de carbono (CO). Como este foi o primeiro contato com o conteúdo de reações 

químicas, os alunos participaram atenciosos solicitando esclarecimentos das dúvidas que 

surgiam, como, por exemplo, sobre a presença de elementos em quantidades diferentes na 

molécula de CO2. Assim, foram construídas outras equações para esclarecimento das dúvidas 

e melhor apreensão da reação de combustão dos óxidos poluentes da atmosfera.   

 

 

 4.3.1 Atividade 6: Monitoramento da qualidade do ar  

 

 Na sequência, foi apresentado aos alunos o Boletim Diário da Qualidade do Ar15, 

disponível na página virtual do Instituto Estadual do Ambiente – INEA, onde é possível 

acompanhar a qualidade do ar, a partir do monitoramento realizado pelas diversas estações 

distribuídas por todo o Estado. Não houve tempo hábil para verificação do boletim da 

qualidade do ar, nem mesmo recursos (internet) para tal, sendo, então, solicitada aos alunos, a 

verificação dos dados no decorrer da semana. Assim, na aula seguinte, partimos dos dados dos 

indicadores da qualidade do ar, coletados pelos alunos no decorrer da semana, na página 

virtual do INEA, para promover uma articulação entre a temática ambiental e os 

conhecimentos científicos.  Para tanto, foi levantado o questionamento aos alunos: Quais 

óxidos estão presentes em maior quantidade no ar que respiramos diariamente?   

Alguns alunos relataram que tiveram dificuldades no acesso ao portal, enquanto outros 

conseguiram fazer a verificação solicitada. Então, iniciamos juntamente a consulta dos 

boletins coletados no decorrer da semana, também exibidos em apresentação de slides, sendo 

                                                 
15 Boletim diário da qualidade do ar: apresenta os resultados do monitoramento da qualidade do ar em tempo 

real. Disponível na página virtual do INEA em:  

http://www.inea.rj.gov.br/Portal/MegaDropDown/Monitoramento/Monitoramentodoar-

EmiQualidade/Qualidoar/Boletimdiriodaqualidoar/index.htm&lang= 
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estes, para efeitos comparativos, coletados de três estações mais próximas à escola, município 

de Duque de Caxias, e duas mais distantes, na zona sul do Rio de Janeiro, conforme quadro 4 

a seguir: 

 

 

Duque de Caxias – AUTO – DC – VILA SÃO LUIZ 

Duque de Caxias – AUTO – DC – PILAR 

Duque de Caxias – AUTO – DC – JARDIM PRIMAVERA 

Rio de Janeiro –AUTO – RJ – URCA 

Rio de Janeiro    – AUTO  – RJ  – LEBLON 

 

Quadro 4 - Estações utilizadas para monitoramento da qualidade do ar. 

  

 As medições foram realizadas nos dias nove e quinze de junho, conforme figuras 1 a 

5, a seguir. 

 

 

Figura 1 - Monitoramento da estação automática DC – Vila São Luiz 
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Figura 2 - Monitoramento da estação automática – DC – Pilar 

 

 

 
Figura 3 - Monitoramento da estação automática – DC – Jardim Primavera 
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Figura 4 - Monitoramento da estação automática – RJ – Urca 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5. Monitoramento da estação automática – RJ – Leblon 

 

 

 Partindo da exibição e verificação dos índices nas diferentes estações foram feitos 

outros questionamentos para incitar o debate sobre a qualidade do ar, conforme transcrição 

das falas a seguir: 

 

Professora: A qualidade do ar verificada, na nossa região, foi a 

esperada? 
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Aluno A: Sim, na nossa região é maior a poluição porque tem mais 

indústrias.  

 

Professora: Qual região vocês esperavam a qualidade do ar boa? 

 

Aluno B: A região da zona sul, porque tem menos indústrias. 

 

 

 Assim, a partir dos dados dos boletins, os alunos demonstraram estar surpresos ao 

verificar que a região da zona sul do Rio de Janeiro apresentava, na ocasião da medição, alta 

concentração de poluentes, pois acreditavam que a atividade industrial no polo petroquímico 

causaria maior impacto na qualidade do ar, em comparação com a emissão dos poluentes 

pelos veículos, conforme informado no vídeo exibido. Todas as estações de Duque de Caxias, 

apesar das mudanças nas concentrações dos poluentes, manteve a qualidade do ar na faixa 

classificada como “regular”. A estação da Urca apresentou classificação “regular” na primeira 

medição e “boa” na segunda. Entretanto, a estação localizada no Leblon apresentou 

classificação “boa” nas duas medições. Um aluno relacionou a mudança na classificação da 

estação Urca com o dia da semana, conforme transcrição a seguir, já que isto pode influenciar 

o fluxo de veículos. 

 

Aluno A: Professora deve ser porque durante a semana o movimento 

de carros é maior.  

 

 

 Com relação à esta fala, pode-se considerar que foi deduzida pelo aluno em função 

do que já tinha sido informado no vídeo sobre a existência do maior número de indústrias no 

município de Duque de Caxias e, principalmente, por sua vivência no local. 

  

 

 4.3.2 Atividade 7: Formulação de medidas que possibilitariam melhoras na 

qualidade do ar  

 

 Finalmente, a última atividade consistiu na formulação, pelos alunos, de possíveis 

sugestões para melhora da qualidade do ar, com o objetivo de levá-los a reflexão crítica 

acerca do problema. Para tanto, a turma foi dividida em dois grupos: Um devendo propor 

soluções que embora visem a melhora na qualidade do ar estejam, na verdade, favorecendo 
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aos interesses da Indústria, enquanto o segundo grupo deveria propor medidas que pudesse 

favorecer prioritariamente ao meio ambiente, conforme questão transcrita a seguir: 

 

Professora: Quais as possíveis soluções para redução da poluição 

atmosférica e preservação da saúde da população? 

 

 

 As sugestões foram escritas no quadro branco à medida que os alunos as definiam, 

conforme quadro 5, a seguir: 

 

 

 

Interesses dos Ambientalistas 

 

Interesses das Indústrias 

Solidariedade na carona Produção de catalisadores para redução de 

poluentes 

Aumento de ciclovias Aumento de lixeiras 

 

Iniciativa de reflorestamento por parte das 

indústrias 

Produção de bolsas retornáveis 

Redução do uso da gasolina Incentivo à produção de carro elétrico 

 

Redução no horário de funcionamento 

industrial 

Reforma de transporte público 

Redução do consumo de materiais Incentivo à produção de placa solar 

 

Reciclagem 

 

Aumento no transporte em massa para 

redução de veículos 

Quadro 5 - Sugestões para redução da poluição atmosférica, propostas pelos alunos. 

 

 Concluindo a sequência de atividades, foi promovida uma reflexão sobre as 

sugestões apresentadas. Assim, os alunos concordaram que todas as sugestões propostas pelas 

colegas, poderiam ser viáveis, exceto com relação à redução do horário de funcionamento 

industrial. Estão transcritas algumas falas, a seguir: 

Aluno A: Impossível a indústria reduzir horário de funcionamento. 

 

Aluno B: A reciclagem também favorece a indústria. 
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 Com relação à estas falas, foi esclarecido, primeiramente, que poucos países 

adotaram este tipo de medida, redução do horário,  como forma de minimizar os impactos na 

qualidade do ar e saúde da população. Segundo, foi necessário concordar com o aluno B, 

quanto à questão da reciclagem, entretanto foi mantida a tabela, já que se trata de uma medida 

que atende aos dois grupos. Outro ponto que merece destaque é na relação feita pelo aluno 

entre poluição e consumismo exacerbado, ao propor como medida a redução do consumo de 

materiais. A partir desta foi possível acrescentar que esta se trata de uma característica 

marcante na sociedade capitalista, que tem feito os cidadãos cada vez mais reféns dos avanços 

da ciência e da tecnologia.  

 Assim, a partir da sequência de atividades realizada foi possível abordar conceitos 

científicos estabelecendo relações com o ambiente vivenciado pelos alunos, promovendo a 

reflexão acerca das questões inerentes à qualidade do ar e, assim, aproximar conhecimentos 

científicos da realidade.  Além disto, foi possível verificar o melhor rendimento das aulas, já 

que foi possível iniciar a abordagem de conceitos que, em turmas anteriores não teria sido 

iniciada, como uma breve introdução ao conceito de equações químicas, balanceamento e 

reações de compostos orgânicos para esclarecer as reações de combustão.     
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5 DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE  

 

5.1 DOS CONCEITOS CIENTÍFICOS CONSTRUÍDOS 

 

 Desde o primeiro encontro foi observado a construção de conhecimentos que foi 

favorecida pela mediação realizada, na qual a contextualização da poluição ambiental local foi 

tomada como geradora de reflexões. A partir da análise das respostas dadas na atividade de 

compreensão dos conhecimentos prévios, observamos que os alunos, apesar de reconhecerem 

que o ar do município é poluído, relacionavam esta poluição com conceitos que não estão 

relacionados a tipos de poluentes atmosféricos, mas sim a efeitos de poluentes em geral, tais 

como “efeito estufa” e “óleo em mar”. Quando o fazem é em relação ao gás carbônico, 

principal gás relacionado ao efeito estufa, ou então, de forma mais geral, à “gases tóxicos”. 

Esses conceitos espontâneos, impregnados, pelo que mais circula na mídia ao se falar de 

poluição atmosférica, apontam para o que Bakhtin chama de gênero discursivo primário 

(simples), aqueles “que se formaram nas condições da comunicação discursiva imediata”, 

sendo impregnado por várias vozes. (OLIVEIRA, et al, 2015, p.7). 

De acordo com Vygotsky (2003, p.84), o desenvolvimento do conceito científico que 

se dá de uma forma descendente, relaciona-se com os conceitos prévios, os quais passam por 

um processo ascendente para uma forma cada vez mais elaborada. Por esse motivo realizamos 

esse levantamento. Entretanto, durante a atividade observamos que a participação dos alunos 

foi pequena e que neste momento, a intervenção do professor, se faz necessária, no sentido 

não apenas de problematizar as respostas, como forma de ampliar o seu campo de percepção 

da realidade a partir de seus conhecimentos prévios, mas também de mobilização para 

participação nas atividades.  

Desta forma, acreditamos ser imprescindível para a construção dos conhecimentos a 

mediação do professor no sentido de criar um ambiente favorável à partilha e troca de visões 

de mundo, capazes de ampliar a capacidade de cada envolvido (REGO, 2014, p.110). Daí a 

escolha da realização do trabalho em grupo que além de impulsionar a participação contribui 

para a apreensão dos conhecimentos. Tal intervenção se faz necessária por possibilitar ao 

aluno situações em que este possa refletir, interagir, se sentir sujeito no processo de 

aprendizagem e superar uma atitude de passividade, comumente presente nas salas de aula. A 

reflexão aqui apresentada só foi possível porque pudemos a partir da ação realizada analisá-la 

com base em teorias.   
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O questionamento do aluno quanto à origem do CO2, quando discutido sobre o 

principal poluente, aponta um interesse em compreender os meios pelos quais esse gás é 

produzido, indicando a importância da construção de conhecimentos científicos para 

compreensão dessa realidade. Podemos dizer que neste momento, o conhecimento prévio 

começa a ascender para uma forma mais elaborada. Isto porque a abordagem contextualizada 

permite ao aluno estabelecer um vínculo entre as concepções prévias e as concepções 

científicas (OLIVEIRA, et al, 2015, p.4). Vale o mesmo para o questionamento feito na etapa 

seguinte sobre os danos da chuva ácida.  

 Assim, do ponto de vista da construção conhecimentos, a partir da análise das 

respostas e comentários nesta etapa, podemos verificar que apesar da complexidade dos 

conceitos científicos introduzidos, a turma se apresenta mais participativa em comparação às 

aulas anteriores e foi possível, ainda, avançar nos conteúdos, o que não ocorreu em outras 

turmas, indicando a contribuição da temática ambiental abordada para a construção dos 

conhecimentos científicos.  As falas dos alunos que se expressaram, ainda que de uma forma 

tímida ou simplista, revelam o interesse e envolvimento pelo conteúdo abordado o que 

presume-se partir de uma estreita relação com o mesmo, pois de acordo com Vygotsky, ao 

discorrer sobre o discurso, “o diálogo pressupõe sempre, da parte dos interlocutores, um 

conhecimento do assunto suficiente para permitir o discurso abreviado [...]” (VYGOTSKY, 

2003, p.141). Isto pode ser evidenciado, inclusive, quando o aluno questionou o pH 

determinado para a água da escola. 

 Cabe acrescentar que no desenvolvimento das atividades, embora norteados pela 

perspectiva dialógica para a construção dos conhecimentos, a prática docente se deu muitas 

vezes influenciada por práticas tradicionalistas e/ou conservadoras, impregnadas no cotidiano 

escolar e no “fazer docente”. Um exemplo disto está na preocupação com a verificação dos 

conhecimentos científicos apreendidos, essencialmente, por meio das avaliações teóricas 

inseridas no calendário escolar, além de uma preocupação com o currículo tradicional o que 

se evidencia nos questionamentos relacionados ao átomo, no início da disciplina, o que a 

princípio, no decorrer da aula, não foi perceptível, somente ao refletir sobre as atividades 

realizadas, foi possível fazer esta constatação indicando a necessidade de reflexão-ação sobre 

a prática docente, a práxis tão defendida por Freire, de forma mais dinâmica para que venha a 

contribuir para uma verdadeira reformulação do nosso cotidiano escolar.  

 

 



70 

 

5.2 DAS CONTRIBUIÇÕES DA TEMÁTICA AMBIENTAL 

 

Podemos observar a contribuição da inserção da temática ambiental no ensino de 

química, no sentido da ampliação dos conhecimentos sobre o ambiente e conceitos científicos, 

a partir das falas dos alunos logo após exibição do vídeo, já foi possível observar um novo 

posicionamento frente à questão da poluição do ar no município, que na atividade anterior não 

conseguiram justificar o porquê de acharem o ar poluído, aparecendo, agora, respostas mais 

completas, sinalizando uma tomada de consciência da realidade como nos aponta Freire 

(1994, p.58). Isto porque a reflexão acerca do problema ambiental local, a partir da exibição 

do vídeo, os levou a sentirem-se parte desta realidade, agora desvelada, o que tende à 

mudança do estado de inércia para dar lugar ao ímpeto da transformação, característico da 

perspectiva crítica da educação ambiental.  

 Nas respostas relativas às consequências da poluição atmosférica, nas quais os alunos 

identificam as “doenças respiratórias” como maior dano causado à saúde da população, 

verificamos que eles o fazem por se tratar de uma realidade vivenciada por muitos, porém 

ainda sem qualquer juízo crítico do problema. Daí a reflexão feita, em seguida, à luz do 

pensamento Freiriano, com a pretensão de levar os alunos ao pensar crítico da situação em 

que estão, uma vez que, “Da imersão em que se achavam, emergem, capacitando-se para 

inserir-se na realidade que vai desvelando” (FREIRE, 1994, p.58). 

Já no debate após o vídeo, podemos perceber uma mudança na percepção da realidade 

a partir dos enunciados construídos pelos alunos que, após interação, passaram a agregar uma 

série de informações compartilhadas, o que, no pensamento de Bakhtin, aponta para 

incorporação e renovação do gênero (BAKHTIN, 1997, p.286). Tal fato é característico do 

dialogismo de Bakhtin, denominado dialogismo da interdiscursividade, no qual discursos 

dialogam produzindo novos discursos (GOULARD, 2009, p.17). Da análise das respostas 

nesta atividade, podemos considerar, então, do ponto de vista do tema ambiental abordado, na 

persperctiva dialógica e problematizadora, que este favoreceu uma ampliação dos 

conhecimentos uma vez que os alunos passaram a relacionar a poluição não somente aos 

danos à saúde, mas também às características climáticas e locais que influenciam no seu 

aumento.  

 De acordo com Layrargues (1999, p.9), a educação ambiental deve ir além da 

mudança de percepção da realidade, provocando uma verdadeira mudança de valores, hábitos 

e atitudes perante os problemas socioambientais. Para tanto, o autor afirma que a busca da 

resolução dos problemas ambientais não pode se resumir numa atividade-fim, uma vez que a 
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tônica do discurso educativo favorecendo a esfera da ação, em detrimento da reflexão, 

concentra esforços no caráter corretivo, em detrimento do preventivo. 

 Neste sentido, a análise das respostas dos alunos às possíveis sugestões de melhorias 

para a qualidade do ar, aponta não somente soluções pontuais para os problemas 

frequentemente enfrentados no cotidiano, mas evidencia ainda, quando o aluno sugere a 

redução no consumo de materiais, uma percepção da causa do problema enquanto sociedade 

refém do consumismo exacerbado, característico do sistema capitalista. Para tal sugestão, o 

aluno percebe a causa do problema da poluição e, também, a necessidade de uma possível 

mudança nos valores da sociedade capitalista, a redução do consumo como medida 

preventiva. Assim, podemos afirmar que a reflexão acerca do tema ambiental local, na 

perspectiva crítica, contribuiu para a superação da consciência ingênua acerca da realidade, 

levando à conscientização proposta por Freire. 

 

5.3 DA PARTICIPAÇÃO: UM DESAFIO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

 Considerando a metodologia participativa adotada, apoiada no pensamento Freiriano 

no sentido de aproximar os alunos da realidade vivenciada, de forma a torná-los sujeitos 

participativos na construção do conhecimento e na superação da consciência ingênua do 

mundo, constatamos que a participação ocorreu de forma ainda tímida por parte da turma, 

apesar das intervenções realizadas com o intuito de fomentar os debates e reflexões que 

favorecessem a construção dos conhecimentos. Este é um grande desafio na educação de 

jovens e adultos, visto que muitos alunos deixam de se expressar por insegurança, timidez ou 

até mesmo por desinteresse, uma vez que já passaram por uma experiência de fracasso no 

ensino regular, fato característico dessa modalidade de ensino. 

 Assim, com o objetivo de enfrentar esse desafio, as atividades foram pensadas com o 

intuito de criar um ambiente favorável à interação aluno-aluno e aluno-professor, como na 

criação de grupos para responder aos questionamentos. Foi possível observar, então, que na 

maioria das vezes os alunos mais tímidos aguardavam aquele grupo de alunos mais 

participativos se manifestarem e após concordavam com as afirmações já feitas, o que poderia 

ser possível contornar caso houvesse tempo hábil para ampliar as discussões. Entretanto, na 

prática da sala de aula, o que realmente preocupava era o tempo para realização de todas as 

etapas programadas, de forma que as atividades previstas no calendário acadêmico da escola 
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não fossem prejudicadas. Logo, o “fazer docente” muitas vezes acaba sendo influenciado 

pelas práticas institucionais obrigatórias, que são consideradas prioritárias e dificultam a 

inserção de novas propostas metodológicas, o que não significa ser impossível a adequação, 

mesmo que no curto espaço de tempo de duração das aulas. 

 Outro ponto na prática docente na EJA está na limitação para a realização de 

determinadas atividades, que devem ocorrer preferencialmente no decorrer das aulas, uma vez 

que a maioria dos alunos enfrenta longa jornada de trabalho ao longo da semana, impedindo a 

realização de atividades complementares em casa. Tal fato ficou evidente na atividade de 

coleta dos dados da qualidade do ar na página do INEA, pelos alunos, uma vez que poucos 

conseguiram acessar a página virtual recomendada, em suas residências no decorrer da 

semana. Entretanto, prevendo esta possibilidade, os dados foram coletados e levados por mim 

para análise dos alunos em sala de aula, o que permitiu a comparação dos poluentes presentes 

em cada medição, articulando os conhecimentos científicos apreendidos e a problemática 

ambiental.  

 Fica evidente aqui a importância do papel do professor como mediador na construção 

dos conhecimentos, viabilizando a realização das atividades programadas, adequando-as 

quando necessário de forma a favorecer a participação da maioria de alunos possível. Isto foi 

possível observar no decorrer da atividade experimental de determinação do pH de produtos 

do cotidiano, na qual houve a participação de todos os alunos, demonstrando curiosidade e 

entusiasmo, inclusive dos menos participativos nas demais atividades. Essa maior 

participação denota que a apropriação de conhecimentos científicos com base em seus 

conhecimentos cotidianos possibilita também a ampliação da participação, pois considerando 

o pensamento bakhtiniano, o diálogo é possível dentro de determinados gêneros discursivos. 

Em uma aula de química, onde o gênero discursivo secundário se faz presente, a apropriação 

do conceito científico permite que esses alunos, possam, naquele momento, participar da aula, 

dialogicamente. (BAKHTIN, 1997, p. 284) 

 A atividade de exibição do vídeo, ao problematizar a questão da qualidade do ar, 

igualmente contribuiu no sentido da participação, uma vez que promoveu a aproximação do 

tema ambiental da realidade dos alunos, levando à mudança na percepção da realidade, o que 

foi evidenciado quando os alunos deduziram o motivo da diferença no nível de poluentes, nas 

regiões da baixada e da zona sul, em função da atividade industrial numa e, na outra, de 

outros fatores que influenciam o aumento do fluxo de veículos, consequentemente da poluição 

do ar, como horário e dia da semana. Isto se justifica, de acordo com Tozoni-Reis (2006, 

p.108-109), por levar educadores e educandos, coletiva e participativamente, buscarem 
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empreender reflexões acerca dos conflitos que emergem dos condicionantes históricos, 

políticos, sociais e culturais dos problemas e soluções ambientais.  

 Assim, a análise das atividades aponta para a necessidade de reflexão contínua sobre 

a prática docente, apoiada nos pressupostos teóricos, de forma a contribuir para a superação 

dos obstáculos vivenciados em sala de aula. 
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6 CONSTRUÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA COMO ESTRATÉGIA 

ARTICULADORA ENTRE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O ENSINO DE 

QUÍMICA 

 

 Considerando as análises realizadas no capítulo anterior foi possível construir uma 

sequência didática como estratégia para articulação entre a temática ambiental e o ensino de 

química, a partir da problematização da qualidade do ar. A presente sequência é produto final 

dessa dissertação e resultado da experiência com a turma da educação de jovens e adultos de 

uma escola da região metropolitana do Rio de Janeiro. Assim, considerando os pressupostos 

teóricos que norteiam este trabalho, a proposta foi elaborada com base na problemática 

ambiental do entorno da escola e, portanto, a partir de questionamentos sobre esta realidade, 

utilização de vídeo-documentário que aponta os prejuízos à saúde da população local, notícias 

locais sobre a poluição do ar publicadas em importantes meios de comunicação, etc. Neste 

sentido, para a utilização desta proposta em outro município é imprescindível que todo este 

material, questões problematizadoras, vídeo e notícias, seja adaptado à realidade do local de 

realização. 

 Tal proposta é destinada à abordagem dos conteúdos de funções inorgânicas, 

podendo ser adaptada à outros conteúdos de acordo com a necessidade. A sequência consiste 

em três etapas, sendo a primeira de problematização da realidade, a segunda de construção 

dos conhecimentos científicos a partir do tema gerador e a terceira de articulação entre a 

temática ambiental abordada e os conhecimentos científicos construídos.  

 Na primeira etapa, problematizando a realidade, propomos, inicialmente, a realização 

de uma atividade para levantamento das concepções prévias dos alunos a respeito da 

qualidade do ar. Nesta atividade os alunos foram solicitados à responderem à quatro 

questionamentos. O primeiro “O que acham da qualidade do ar que respiramos diariamente, 

no nosso município? Por que?”. O segundo “Qual o principal poluente?”. O terceiro “Qual a 

principal fonte poluidora?”. O quarto “Quais os principais danos causados pela poluição?”. O 

professor pode utilizar as mesmas questões, incluir outras ou mesmo substituí-las utilizando o 

que julgar mais adequado para a turma com o qual está trabalhando. Tal atividade pode ser 

realizada em grupos ou duplas de forma a viabilizar a interação aluno-aluno e as respostas 

podem ser registradas no quadro branco, para utilização no debate após o vídeo. A partir de 

tais respostas, pode ser feita uma breve intervenção para promover a reflexão das concepções 

acerca da realidade, de forma que na atividade seguinte, de exibição do vídeo, os 

conhecimentos já possam evoluir para uma forma mais elaborada. Em seguida, a segunda 
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atividade, que consiste na exibição do vídeo problematizador sobre a poluição do ar, do 

programa campus da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, disponível na página 

virtual da universidade. Tal vídeo foi utilizado, especialmente, por estar estreitamente 

relacionado à realidade local da região onde está situada a escola, na ocasião da realização 

deste trabalho, podendo, então, ser utilizado outras opções de acordo com a região e época de 

realização da atividade. Após o vídeo, para finalizar esta etapa, propomos a realização de um 

debate, consistindo na terceira atividade, para promover as reflexões acerca da questão “O que 

mais chamou a atenção no vídeo?”, de forma a favorecer a ampliação dos conhecimentos. 

 Na segunda etapa, para a construção dos conhecimentos científicos a partir do tema 

gerador, propomos, inicialmente, como quarta atividade, a leitura do texto mobilizador sobre 

a qualidade do ar, disponível na página virtual do Instituto Estadual do Ambiente – INEA16. O 

texto define a qualidade do ar, apontando as substâncias químicas presentes no ar poluído que 

são utilizadas como parâmetros para medição dos níveis prejudiciais à saúde da população. 

Assim, os alunos podem ser solicitados a identificarem tais substâncias, abrindo caminho para 

abordagem da função inorgânica óxido. Cabe ressaltar aqui a importância da abordagem 

iniciada pela função óxido de forma a aproximar a realidade problematizada dos conceitos 

científicos. Na sequência são abordadas as demais funções ácidos, bases e sais, privilegiando-

se a relação das substâncias com o cotidiano dos alunos. Para tanto, propomos a quinta 

atividade que consiste na medição do pH de produtos do cotidiano, finalizando esta segunda 

etapa.  

 Na terceira etapa, para articulação entre a temática ambiental e os conhecimentos 

construídos propomos um retorno à realidade local, podendo ser preparado previamente um 

material, em apresentação de slides ou impresso, conforme realidade e estrutura da escola. O 

material pode trazer maiores informações sobre atividades industriais que provocam a 

poluição do ar, na região da escola, bem como reportagens que tratam do assunto. Algumas 

informações nesta etapa podem surgir da necessidade de abordagem em função de 

observações feitas nas etapas anteriores. Assim, a partir do maior conhecimento da poluição 

do ar na região, os alunos são solicitados à realizarem o acompanhamento do monitoramento 

da qualidade do ar, como sexta atividade, de forma a identificarem as substâncias químicas 

que poluem o ar da região onde vivem. O monitoramento pode ser feito através da página 

                                                 
16 Texto informativo sobre a Qualidade do Ar, disponível 

em:http://www.inea.rj.gov.br/Portal/MegaDropDown/Monitoramento/Monitoramentodoar-

EmiQualidade/Qualidoar/index.htm&lang= 
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virtual do INEA17, que disponibiliza o boletim diário da qualidade do ar de todas as estações 

de monitoramento disponíveis. Também deve ser solicitado que os alunos acompanhem o 

boletim diário de pelo menos cinco estações diferentes em dias diferentes, de forma a permitir 

reflexões por meio de comparação. Tal atividade pode ser solicitada previamente para que os 

alunos cheguem na aula com os dados pesquisados e coletados. Entretanto, de acordo com a 

realidade da turma, será necessária a verificação pelo docente e apresentação destes dados em 

slides ou impressos, como forma de prevenção para o caso de os alunos não disporem de 

condições para a realização da pesquisa. Assim, a partir dos dados coletados, os alunos são 

solicitados a responderem a questão “Quais óxidos estão presentes em maior quantidade no ar 

que respiramos diariamente?”. Tal questão permite a articulação entre a realidade local 

problematizada e os conceitos científicos abordados. Para finalizar, propomos a realização da 

sétima atividade que consiste na formulação, pelos alunos, de sugestões que possam 

contribuir para a redução na poluição do ar. Tal atividade pode ser realizada em grupo, duplas 

ou conforme realidade da turma, podendo ser utilizado o quadro branco para registro das 

sugestões que serão utilizadas para reflexão em seguida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Monitoramento da Qualidade do Ar a partir do Boletim diário da qualidade do ar, disponível em: 

http://www.inea.rj.gov.br/Portal/MegaDropDown/Monitoramento/Monitoramentodoar-

EmiQualidade/Qualidoar/Boletimdiriodaqualidoar/index.htm&lang= 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

A presente pesquisa contribuiu, por meio da articulação entre a temática ambiental 

qualidade do ar e os conceitos científicos, para a superação de alguns obstáculos comumente 

encontrados na prática do ensino de química, especialmente na educação de jovens e adultos. 

Os conteúdos de química muitas vezes é rejeitado pelos alunos, em geral, por acreditarem que 

estes não tem qualquer relação com a realidade. Isto se acentua na EJA, por se tratar de uma 

modalidade de ensino na qual os alunos já chegam com experiências mal sucedidas no ensino 

regular. Assim, a problematização da realidade local, possibilitou uma aproximação entre as 

questões ambientais em torno da qualidade do ar e os conteúdos de química, favorecendo a 

construção dos conhecimentos, o que foi evidenciado a partir da análise das respostas aos 

questionamentos no decorrer das atividades. Contudo, isto só foi possível pela mediação 

realizada, uma vez que cabe ao professor investigar a problemática local, de forma que possa 

estar munido de informações suficientes para viabilizar as discussões, bem como fazer as 

devidas conexões desta realidade aos conceitos científicos, ampliando, assim, os 

conhecimentos. 

Neste sentido, é possível afirmar que a mediação para a construção dos conceitos 

científicos foi favorecida no sentido de possibilitar um avanço nos conteúdos de química em 

função dos questionamentos que surgiram, fato não ocorrido em experiências anteriores. 

Também foi possível ampliar os conhecimentos acerca da realidade local, uma vez que os 

alunos desconheciam a dimensão da atividade industrial na localidade.   

Outro ponto importante a ser considerado está na limitação da turma da educação de 

jovens e adultos, no turno noturno, em razão da realidade dos alunos que têm dificuldades 

para realização de atividades externas, o que seria muito enriquecedor, como, por exemplo, a 

realização uma visita de campo para conhecer as indústrias da localidade ou até mesmo a 

realização de trabalhos de pesquisas na internet.  

Podemos também observar que a realização das atividades que demandam a interação 

aluno-aluno; aluno-professor para troca de ideias que possam ampliar os conhecimentos acaba 

sendo dificultada, talvez por timidez de muitos alunos ou mesmo pelo fato destes estarem 

acostumados a apenas assistir aulas, onde o professor detentor do conhecimento expõe/ensina 

para ele algum conteúdo que está no currículo e que ele, como aluno, deve aprender. Este é 

um ponto importante a ser encarado pelo professor da turma, pois necessita de novos 

posicionamentos tanto do aluno quanto do professor.  
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 Na proposta de ensino utilizada, a participação surge como categoria de análise a 

partir dos dados obtidos, uma vez que ocorreu de forma tímida em função da dificuldade dos 

alunos de se expressarem, o que é característico nesta modalidade de ensino, nos remetendo 

aos pressupostos teóricos em Vygotsky, que alerta para a importância do papel do professor 

como mediador no sentido de criar condições favoráveis à interação aluno-aluno e aluno-

professor, capazes de levar à construção e ampliação dos conhecimentos.  

 Inicialmente nosso foco era com inserção da temática ambiental e a construção de 

conhecimentos científicos, entretanto, o campo nos mostra a questão da participação como 

algo crucial na construção de conhecimentos nessa articulação. Esse foi um ponto de 

dificuldade na proposta desenvolvida. Pensar a participação como categoria de análise é um 

ponto que deve ser assumido nas pesquisas em ensino e, sobretudo, nas práticas de ensino, 

não só naquelas que se dizem participativas, mas em toda e qualquer sala de aula.  

 Tal obstáculo, se deve, principalmente, em razão das práticas escolares, impregnadas 

pela pedagogia conteúdista, muitas vezes justificada pela necessidade de preparar o aluno para 

vestibulares, priorizando exclusivamente a transmissão do conhecimento. Outra questão se 

deve à dificuldade do professor no sentido de dispor de tempo para investigar o aporte teórico 

que possa fomentar novas metodologias e práticas para a sala de aula, fazendo com que sejam 

mantidas tais práticas consideradas conservadoras ou, ainda, na perspectiva Freiriana, uma 

educação bancária voltada, apenas, para o acúmulo de informações. 

 Neste sentido, a partir da análise dos resultados desta pesquisa, podemos apontar 

como relevante a necessidade de reflexão constante sobre a prática em sala de aula, de forma 

a possibilitar ao docente romper com as barreiras da pedagogia conservadora, buscando, 

então, práticas pedagógicas que valorizem a participação como fator determinante na 

construção dos conhecimentos, bem como abordagens que possam ampliar os conhecimentos 

sobre o ambiente e favorecer a aproximação entre a realidade vivenciada e conceitos 

científicos.  

As inquietações vivenciadas na educação de jovens e adultos juntamente com a 

urgência do debate acerca da temática ambiental nos mobilizou para (re) pensar o ensino de 

química nessa modalidade de ensino. Nesse percurso, a partir das teorias pensamos a prática 

e, a reflexão sobre a esta nos apontou a todo instante a necessidade do diálogo entre teoria-

prática, não só pela necessária reflexão da prática docente, mas porque o campo, com toda sua 

concretude foi (é) capaz de desvelar o que para nós se apresenta ininteligível ou com pouco 

significado nas teorias. No decorrer desse trabalho, as reflexões realizadas sobre a prática 

docente se revelaram ainda formadoras e constitutivas do ser professor, pois aqui o campo, no 
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dizer bakhtiniano, é o “outro” necessário para que possamos nos constituir sujeitos históricos 

e sociais, para constituir o eu professor. 
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Anexo I – Conteúdos programáticos da NEJA – Volume 1 – Módulo 2 - Química 

 

Título da 

unidade 

Tema Síntese dos objetivos da unidade 

De quê somos 

feitos? 

História da 

Química 

-Identificar fatos históricos sobre as descobertas 

científicas em relação à composição da matéria. 

-Relacionar argumentos que permitam refutar a 

Teoria dos Quatro Elementos e aceitar a Teoria 

Atômica. 

-Reconhecer a importância dos alquimistas na 

revolução do conhecimento científico. 

-Apresentar a evolução da ciência Química ao 

longo dos séculos. 

Planeta terra ou 

planeta água? 

Substâncias e 

misturas 

-Descrever e identificar os diferentes estados 

físicos da matéria. 

-Identificar a densidade como sendo uma 

relação entre massa e volume de um material. 

-Caracterizar uma substância de acordo com as 

suas temperaturas de fusão e ebulição. 

-Distinguir os diferentes tipos de misturas. 

-Distinguir os diferentes processos de separação 

de misturas homogêneas e heterogêneas. 

Caminhando 

pela estrada que 

investiga do quê 

somos feitos 

Evolução do 

Modelo 

Atômico 

-Diferenciar as teorias atômicas, associando-as 

aos diferentes contextos históricos nos quais 

surgiram. 

-Identificar as principais características dos 

modelos atômicos de Dalton, Thomson e 

Rutheford.  

-Ordenar os experimentos que possibilitaram a 

substituição dos modelos atômicos.  

Use o protetor 

solar 

Atomística -Identificar as principais características do 

modelo atômico de Bohr. 

-Diferenciar as diferentes partículas que 

compõem o átomo, localizando-as e 

quantificando-as.  

-Distinguir átomos isótopos. 

-Aplicar a distribuição eletrônica de um átomo 

como uma forma de identificá-lo. 

Elementos 

Químicos: os 

ingredientes do 

nosso mundo! 

Tabela 

Periódica 
-Reconhecer a formulação da Tabela Periódica 

dos Elementos Químicos. 

-Identificar a Tabela Periódica como uma fonte 

de informações sobre os elementos químicos. 

-Distinguir metais e não metais. 

-Localizar um elemento na Tabela Periódica. 

-Reconhecer os principais grupos da Tabela 

Periódica. 

Fonte: Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC/RJ18. 

                                                 
18 Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC/CECIERJ, Material do Professor, disponível em: 

http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/material-professor/modulo-02/QUIMICA-MOD02-VOL01.pdf. 
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Anexo II – Conteúdos programáticos da NEJA – Volume 2 – Módulo 2 – Química 

 

 

Título da 

unidade 

Tema Síntese dos objetivos da unidade 

Como os 

compostos 

químicos são 

formados? 

Ligações 

Químicas 

-Identificar as combinações entre os átomos; 

-Distinguir os tipos de ligações químicas 

através de suas propriedades; 

-Relacionar eletronegatividade com o tipo de 

ligação entre os átomos. 

Transformando a 

matéria – reações 

químicas 

Transformações 

e reações 

-Reconhecer as reações químicas no cotidiano; 

-Descrever as transformações químicas; 

-Interpretar as equações químicas; 

Reconhecer os diferentes tipos de reações 

químicas no cotidiano. 

Funções 

químicas 

inorgânicas 

 

 

Funções 

químicas 

inorgânicas 

-Identificar as funções químicas inorgânicas: 

ácidos, bases, óxidos e sais; 

-Reconhecer a importância das diversas 

substâncias químicas no cotidiano e na 

indústria; 

-Correlacionar a fórmula química das 

substâncias às suas nomenclaturas. 

 

Quantidades nas 

transformações 

Químicas 

Cálculos 

químicos 

-Reconhecer a importância dos diferentes tipos 

de átomos pertencentes a um mesmo elemento 

químico; 

-Diferenciar massa atômica de número de 

massa; 

-Aplicar o balanço de massas de acordo com as 

leis de Lavoisier e Proust; 

-Aplicar o balanço de volumes gasosos de 

acordo com a lei de Gay-Lussac. 

A Química tem 

solução! 

Soluções -Conceituar soluções e solubilidade; 

-Caracterizar os diferentes tipos de soluções; 

-Correlacionar a influência da temperatura na 

solubilidade; 

-Conhecer as diferentes unidades de 

concentração; 

-Determinar a concentração de diferentes 

soluções. 

Fonte: Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC/RJ19. 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC/CECIERJ, Material do Professor, disponível em: 

http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/material-professor/modulo-02/QUIMICA-MOD02-VOL02.pdf. 
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Anexo III – Conteúdos programáticos da NEJA – Volume 1 – Módulo 4 – Química 

 

 

Título da 

unidade 

Tema Síntese dos objetivos da unidade 

Combustíveis e 

Energia 

Transformações 

químicas que 

envolvem 

energia 

-Identificar os principais processos químicos 

na obtenção de energia. 

-Avaliar implicações qualitativas e 

quantitativas na produção e no consumo de 

recursos energéticos ou minerais, identificando 

transformações químicas ou de energia 

envolvidas nesses processos. 

-Reforçar a utilização de códigos e 

nomenclaturas da Química na caracterização 

de materiais, substancias ou transformações 

químicas. 

-Diferenciar os conceitos de calor e energia. 

-Reconhecer os processos químicos de 

obtenção e consumo de energia, a partir das 

reações de combustão e de transferência de 

elétrons. 

-Reconhecer os aspectos gráficos envolvidos 

nas transformações químicas que envolvem 

energia. 

 

Termoquímica Termoquímica -Identificar as principais características da 

reação de combustão, incluindo o conceito de 

entalpia. 

-Calcular o poder calorifico dos combustíveis. 

-A partir do conceito de energia de ativação, 

avaliar graficamente sua variação em reações 

químicas. 

-Identificar o tipo de variação de entalpia 

presente nas mudanças de estados físicos. 

-Reconhecer as mudanças de estado físico das 

matérias e sua relação com a liberação ou 

absorção de calor (fenômenos endotérmicos e 

exotérmicos). 

 

Estudo das 

velocidades das 

reações 

 

 

Cinética 

Química 

-Calcular a velocidade média de uma reação. 

-Avaliar a influência de diferentes fatores, 

como: temperatura, concentração, superfície de 

contato e outros, sobre a velocidade de uma 

reação química. 

Equilíbrio 

químico 

Equilíbrio 

químico 

-Calcular a constante de equilíbrio de reações 

reversíveis, bem como utiliza-la para encontrar 

as concentrações dos reagentes e produtos da 

reação a que se refere. 

-Identificar os fatores que interferem no 

equilíbrio químico, assim como avaliar de que 
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forma cada um deles desloca esse equilíbrio. 

-Determinar o pH das soluções e, aplicando a 

escala de pH, definir sua acidez, neutralidade 

ou basicidade. 

-Estabelecer o caráter (básico, ácido ou neutro) 

de sais que compõem uma solução salina. 

 

Colocando uma 

“pilha” na nossa 

conversa 

Eletroquímica -Identificar os processos de oxidação e redução 

em reações químicas. 

-Compreender o funcionamento de uma pilha. 

-Calcular a voltagem de uma pilha, utilizando 

uma tabela de potenciais de redução/oxidação. 

-Identificar fenômenos eletroquímicos que 

ocorrem em seu cotidiano. 

 

Fonte: Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC/RJ20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC/CECIERJ, Material do Professor, disponível em: 

http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/material-professor/modulo-04/QUIMICA-MOD04-VOL01.pdf/ 
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Anexo IV – Conteúdos programáticos da NEJA – Volume 2 – Módulo 4 – Química 

 

 

Título da 

unidade 

Tema Síntese dos objetivos da unidade 

Introdução à 

Química 

Orgânica 

Química 

Orgânica 

-Reconhecer as características do átomo de 

carbono que o fazem ser diferente dos outros 

átomos. 

-Identificar as diferentes formas de 

classificação do átomo de carbono, assim 

como de suas cadeias. 

-Representar uma substancia orgânica de 

diferentes formas: formula estrutural plana, 

estrutural simplificada, condensada ou em 

bastão. 

Hidrocarbonetos Hidrocarbonetos -Identificar os diferentes tipos de 

hidrocarbonetos. 

-Reconhecer um hidrocarboneto a partir de sua 

fórmula estrutural. 

-Estabelecer a fórmula geral dos diferentes 

hidrocarbonetos, bem como utilizá-la para 

calcular a massa molar das substâncias. 

-Descrever as equações de combustão 

envolvendo hidrocarbonetos. 

-Nomear os diferentes tipos de hidrocarbonetos 

e seus radicais derivados, usando as regras da 

IUPAC, bem como, a partir do Nome, definir a 

fórmula molecular e/ou estrutural. 

-Avaliar as características dos compostos 

orgânicos e sua influência sobre os pontos de 

fusão e ebulição em hidrocarbonetos. 

 

Você se alimenta 

corretamente? 

 

Funções 

Nitrogenadas 

-Identificar a presença das funções orgânicas 

nas estruturas de lipídios, carboidratos e 

proteínas. 

-Reconhecer a importância dos lipídios, 

carboidratos e proteínas na nossa alimentação. 

-Identificar a função amina e amida em uma 

substancia orgânica nitrogenada. 

Polímeros 

 

Polímeros -Definir os termos polímeros, plásticos, 

macromoléculas, monômeros. 

-Classificar os polímeros; 

-Apresentar os principais polímeros utilizados 

na indústria; 

-Discutir a importância da coleta seletiva e da 

reciclagem de polímeros. 

Fonte: Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC/RJ21. 

                                                 
21 Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC/CECIERJ, Material do Professor, disponível em: http:/ 

http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/material-professor/modulo-04/QUIMICA-MOD04-VOL02.pdf/ 
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Anexo V.  INEA – Qualidade do Ar 
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