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RESUMO 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil ainda continua sendo uma pauta que 

precisa ser discutida. É possível observar que muitos jovens e adultos no país, oriundos 

principalmente da classe trabalhadora, não concluíram a educação básica e possuem 

muitas dificuldades para retornar à escola. A disponibilidade de tempo, o cansaço após 

atividades domésticas e do trabalho e a baixa autoestima são fatores que contribuem 

para o distanciamento deste público da sala de aula. É nesse contexto que se faz 

necessário a criação e utilização de estratégias que estimulem a retomada da trajetória 

escolar por parte desses indivíduos e que possibilitem o resgate da cidadania e o 

interesse em participar ativamente da sociedade. O presente trabalho teve como objetivo 

a criação, execução e avaliação do curso motivacional “Crescendo no conhecimento”, 

que teve duração de três meses (11/08/2017 – 18/11/2017), destinado a jovens e adultos 

que não concluíram a educação básica. Neste curso, o Ensino de Química buscou 

estimular o pensamento reflexivo dos educandos, visando o desenvolvimento do senso 

crítico e o envolvimento com as relações sociais atreladas à Ciência e Tecnologia. Para 

alcançar esta meta, a metodologia adotada foi pautada na vertente da Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS). Para avaliar os efeitos da criação do curso e das aulas de 

Química, foi elaborado e aplicado um questionário avaliativo, no qual os oito alunos 

responderam nove questões problematizadoras. Como resultado da análise foi possível 

observar que muitos alunos se mostraram empolgados em retomar sua trajetória escolar, 

resultado da elevação da autoestima desses estudantes. Em relação ao Ensino de 

Química, as respostas do questionário demonstraram que os alunos compreenderam a 

importância da Química para o desenvolvimento de uma sociedade. Além disso, durante 

os debates nas aulas os estudantes demonstraram um envolvimento com as questões 

sociais relacionadas ao meio ambiente. Assim, verificou-se que o ensino pautado em 

CTS pode ser considerado uma abordagem valiosa em turmas de EJA. 

 

Palavras-chave: Letramento científico; Ensino de Química; Abordagem CTS;   

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Youth and Adult Education (YAE) in Brazil is still a subject that needs to be discussed. 

It is possible to observe that many young people and adults in the country, coming 

mainly from the working class, have not finished basic education and have many 

difficulties to return to school. The availability of time, fatigue after housework and 

work and low self-esteem are factors that contribute to the distancing of this audience 

from the classroom. It is in this context that it is necessary to create and use strategies 

that stimulate the resumption of the school trajectory by these individuals and that 

enable the recovery of citizenship and the interest in actively participating in society. 

The objective of this study was to create, implemente and evaluate the motivational 

course "Growing in Knowledge", which lasted three months (08/11/2017 – 11/18/2017), 

aimed at young people and adults who did not complete basic education. In this course, 

the teaching of chemistry sought to stimulate the reflective thinking of the students, 

aiming at the development of critical sense and the involvement with social relations 

linked to science and technology. In order to reach this goal, the adopted methodology 

was based on the Science, Technology and Society (STS). To evaluate the effects of 

course creation and chemistry classes, an evaluative questionnaire was developed and 

applied, in which eight students answered nine problematizing questions. As a result of 

the analysis, it was possible to observe that many students were enthusiastic about 

resuming their school trajectory, as a result of the elevated self-esteem of these students. 

Regarding chemistry teaching, the questionnaire responses demonstrated that students 

understood the importance of chemistry for the development of a society. In addition, 

during class discussions students demonstrated an involvement with social issues 

related to the environment. Thus, it was found that STS-based instruction can be 

considered a valuable approach in YAE classes. 

 

Keywords: Scientific Literacy; Chemistry teaching; Approach STS. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil vem sendo uma temática 

bastante discutida pela comunidade acadêmica nas últimas décadas. Segundo Di Pierro 

(2010) muitas políticas públicas não alcançaram o sucesso pretendido pelo país em 

relação à erradicação do analfabetismo e à evasão escolar e por esse motivo debates 

relacionados à EJA ainda são considerados essenciais para o Brasil.  

 Entre os desafios no âmbito da EJA, Cardoso (2007) destaca que os educadores 

precisam ajudar os alunos a vencerem uma barreira psicológica e emocional, uma vez 

que muitos se encontram desmotivados e enfadados com o fracasso escolar. Sendo 

assim, o retorno à sala de aula não pode ser considerado uma atividade fácil para esse 

público, que perdeu a oportunidade de completar a educação regular na época 

apropriada, seja por necessidade de ingressar no mercado de trabalho, dedicação à 

família, principalmente para as mulheres que engravidam, ou por inadaptação ao 

ambiente escolar (CERATTI, 2008).  

 É neste contexto que o professor deve exerce o papel fundamental de mediar 

uma “educação libertadora” que possibilite ao educando o resgate a cidadania e o 

interesse em participar ativamente da sociedade (FREIRE, 1987). As metodologias 

pedagógicas utilizadas pelos docentes devem proporcionar situações que possibilitem o 

desenvolvimento do pensamento crítico a partir de experiências, conceitos e habilidades 

já adquiridas pelo educando durante sua vida (FREIRE, 1996). Além disso, segundo 

Oliveira (1996) é necessário buscar ferramentas para o resgate da autoestima desses 

alunos, libertando-os do estigma do analfabetismo e do sentimento de inferioridade. 

 Visando uma educação mais comprometida, Furió1e colaboradores (2001 apud 

CHASSOT, 2003) destaca que o letramento científico pode ser considerado uma boa 

ferramenta para que a população utilize os conhecimentos científicos e tecnológicos 

necessários no cotidiano, como por exemplo a solução de problemas na área da saúde e 

sobrevivência básica. Além disso, o entendimento da linguagem da ciência permite 

também que a sociedade se relacione melhor e compreenda os sinais emitidos pela 

natureza. Segundo Chassot: 

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

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

                                                             
1 FURIÓ, C., VILVHES, A., GUISASOLA, J., ROMO, V. Finalidades de la enseñanza de las ciencias en 

la secundaria obligatoria. ¿Alfabetización científica o propedéutica? Enseñanza de las ciencias, 19, 3, 

365-376, 2001. 
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com que essas transformações sejam propostas, para que conduzam a uma 

melhor qualidade de vida. Isto é, a intenção é colaborar para que essas 

transformações que envolvem o nosso cotidiano sejam conduzidas para que 

tenhamos melhores condições de vida. Isso é muito significativo 

(CHASSOT, 2003, p. 91).  

 

 Embora Chassot e a maior parte dos autores utilizem o termo alfabetização 

científica, adotaremos neste trabalho a expressão letramento científico, seguindo a 

vertente de Cunha (2017). Acreditamos que o letramento científico seja mais adequado 

pelo fato de transmitir a ideia de tomada de decisão através do envolvimento com as 

práticas sociais relacionadas com a leitura e escrita científica, enquanto que o 

significado da palavra alfabetização estaria relacionado apenas com a compreensão da 

linguagem (CUNHA, 2017; SOARES 2010). Além disso, o termo alfabetização 

científica pode considerar inválido o conhecimento tradicional, ainda que o autor não se 

dê conta disso, já que boa parte desses conhecimentos seriam produzidos por 

“analfabetos” em ciência, um termo pejorativo que excluiria essa parcela de indivíduos 

das observações dos acontecimentos do mundo (CUNHA, 2017).  

 Diante deste cenário, faz-se necessário o estudo de alternativas que possibilitem 

aos jovens e adultos, público alvo deste trabalho, o regresso à sala de aula através de 

atividades que permitam o entendimento da linguagem científica. Neste trabalho iremos 

apresentar as metodologias para a elaboração e coordenação do curso motivacional 

“Crescendo no Conhecimento”, que inclui tópicos de Química. Além disso, iremos 

apresentar e discutir os impactos causados na vida dos estudantes que participaram do 

curso.  

 Vale destacar que, o presente curso tem apenas a função de estimular o retorno 

aos estudos, não possuindo habilitação para a certificação da educação básica, ficando a 

cargo do aluno a participação nas políticas desenvolvidas pelo governo para o EJA, 

sendo eles o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 

(ENCCEJA) ou unidades escolares de EJA. 

1.1.  DESAFIOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 

 A educação de jovens e adultos é uma das garantias definidas pela Lei nº 9.394 

de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) (BRASIL, 1996). Por este motivo os sistemas de ensino público devem oferecer 

gratuitamente este tipo de modalidade educacional. O parágrafo 1º do artigo 37 deste 

documento define alguns aspectos da EJA que norteiam esta modalidade de ensino. 
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Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, 

que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 

educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 

interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames 

(BRASIL, 1996, p. 30). 

 

 Através deste trecho é possível observar que a LDB está direcionada para EJA 

pautada em dois pilares: os exames, para a avaliação dos conhecimentos e habilidades 

adquiridos pelos educandos em meios informais, e os cursos, que apresentam uma 

rotina similar a educação regular (BRASIL, 1996).  

 A LDB define apenas a idade para a realização dos exames, sendo 15 anos para 

os exames do ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio (BRASIL, 1996). 

Atualmente, as idades mínimas para o ingresso nas modalidades de curso da EJA 

seguem a mesma tendência descrita pela LDB, 15 e 18 anos para níveis fundamental e 

médio respectivamente, segundo a Resolução nº 3 de 2010 da Câmara de Educação 

Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE/CEB) (BRASIL, 2010). 

 Conforme apresentado nos parágrafos anteriores, os exames são considerados 

instrumentos legais para a certificação da educação básica no Brasil (BRASIL, 1996). A 

partir de 2017, o Ministério da Educação (MEC) passou a adotar o ENCCEJA como 

ferramenta para exercer esta função (BRASIL, sem data). O exame, criado em 2002, 

surgiu como uma alternativa para combater a chamada “indústria de diplomas”, da qual 

muitos brasileiros podiam pagar para adquirir a certificação da educação básica por 

meio de exames aplicados pelas redes estaduais e privadas (GATTO, 2008). Vale 

destacar que o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) também já foi utilizado 

como ferramenta para certificação do ensino médio entre os anos de 2009 e 2016 

(BRASIL, sem data).  

 Desde a sua criação, o ENCCEJA vem sofrendo muitas críticas. Vieira (2006) 

faz parte do grupo de educadores que se opõem a aplicação do exame. Segundo a 

autora, o Estado passou a assumir a função de avaliador, enquanto que deveria fomentar 

políticas que promovessem mudanças no panorama da EJA. Além disso, a autora alerta 

para o risco de desescolarização da EJA com a aplicação do exame. Rummert (2007) 

criticou incisivamente o exame em um trabalho intitulado “O novo que reitera a antiga 

destituição de direitos”. Segunda a autora: 

 

(...) sua finalidade é, assim, possibilitar a obtenção de certificados de 

conclusão de cursos e não propiciar as condições de acesso ao conhecimento. 

(...) Mais uma vez legitima-se, em documentos oficiais, a lógica do mínimo 
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para as frações da classe trabalhadora às quais foi negado o direito de acesso 

à escola (...) (RUMMERT, 2007, p. 45-46) 

 

 Em oposição a este pensamento, está a vertente que acredita que na prática os 

exames de certificação são mais atrativos para os jovens e adultos que desejam retomar 

sua trajetória escolar ou prosseguir no ensino superior e técnico (SERRAO, 2014). 

Neste contexto, os microdados dos questionários do ENEM e ENCCEJA avaliados por 

Catelli Jr (2014) demonstraram que a maior parte dos candidatos a certificação do 

ensino médio não estavam estudando, ou seja, esses exames podem se constituir como 

uma alternativa complementar à escolarização e não como desescolarização (CATELLI 

Jr, 2014).   

 Além dos exames de certificação da educação, os cursos de EJA também são 

ferramentas legais. Esses cursos seguem os padrões da educação regular, na qual os 

alunos participam de aulas presenciais e realizam avaliações ao longo do período letivo, 

que servem como base para aprovação ou reprovação dos educandos (OLIVEIRA, 

2018). Com o objetivo de facilitar o acesso e a permanência dos estudantes, a carga 

horária total da EJA é menor (1.600 horas e 1.200 horas para os anos finais do ensino 

fundamental e para o ensino médio, respectivamente) quando comparada com a carga 

horária do ensino regular (atualmente de 3.200 horas e 3.000 horas para os anos finais 

do nível fundamental e de para o nível médio, respectivamente) (BRASIL, 2010; 

BRASIL, 2017; BRASIL, 2018). Vale destacar que, de acordo com a Resolução nº 3 de 

2010 (CNE/CEB), a carga horária total para os anos iniciais do ensino fundamental fica 

a critério dos Sistemas de Ensino (BRASIL, 2010). 

 No entanto, apesar desta redução da carga horária muitos estudantes do EJA 

ainda enfrentam dificuldades para cumprir a rotina contínua e metódica exigida pela 

escola (FORTUNATO, 2010). A pouca flexibilidade nos dias e na carga horária 

contribuem para o distanciamento desse público da sala de aula (RANGEL, 2011). Este 

fato impede que muitas pessoas retomem seus estudos uma vez que boa parte deste 

público não tem tempo ou disponibilidade física para estar em sala de aula, uma vez que 

precisam se dedicar ao trabalho para sua subsistência e da sua família e/ou auxiliar nas 

tarefas domésticas e relacionadas ao ambiente familiar (SANTOS, 2003).  

 Além da organização educacional, Di Pierro (2010) também destaca a qualidade 

e relevância da educação escolar como fatores que precisam ser avaliados para alcançar 

melhores resultados no âmbito da EJA. O conteúdo programático, em muitas ocasiões, 

não é atrativo para esses jovens e adultos, que apesar de possuírem muitas dificuldades 
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nas linguagens escritas trazem consigo muitas experiências de vida que precisam ser 

consideradas no currículo a ser estudado (AGUDO e TEIXEIRA, 2017).  

 Assim, é possível compreender um grave problema estrutural na EJA: o 

abandono escolar (SCHARGEL e SMINK, 2002). Além das condições físicas e de 

tempo que a maioria dos alunos não dispõe, os fatores psicológicos também corroboram 

o distanciamento entre a escola e os jovens e adultos que não concluíram a educação 

básica (JANOSZ, 1997). Carbone (2013) destaca que muitos alunos se sentem 

oprimidos e desestimulados pela condição em que se encontram, sendo dominados pela 

baixa autoestima promovida pelo sentimento de atraso e fracasso. Isso resulta em pouco 

estímulo para superar uma situação de novidade como o retorno aos estudos, 

consolidando assim o distanciamento desse público do universo escolar. 

 Um outro ponto a ser analisado se refere ao papel do professor. Afinal, lecionar 

para turmas de EJA geralmente é bem diferente quando comparado com turmas de 

crianças e adolescentes (ALVARES, 2010). Os alunos que ali estão encaram o estudo 

não só como uma oportunidade para um futuro promissor (que pode muitas vezes não 

chegar), mas como uma esperança na melhoria da sua qualidade de vida no presente 

através do resgate das suas dignidades (ARROYO, 2007). É neste cenário tão 

desafiador que o professor exerce o papel fundamental de despertar nos estudantes a 

capacidade de seguir aprendendo. Carbone destaca que “É dever do professor 

incentivar, estimular a participação desses alunos e integrá-lo no processo de 

aprendizagem” (2013, p. 20). 

 Além disso, esse público possui uma bagagem cultural que muitas vezes é 

desvalorizada inequivocamente por parte do educador (ALVARES, 2010). Em muitas 

ocasiões os professores se preocupam com a necessidade de cumprir o calendário 

proposto e de destrinchar os conteúdos enquanto deixam de lado o conhecimento prévio 

do aluno (LOPES, 2011). Isso resulta em um problema, pois muitos estudantes não 

conseguem enxergar a aplicação daqueles conteúdos em sua vida cotidiana, o que causa 

um grande desestímulo em continuar aprendendo (MOLL, 2004). Pedro Demo traduz 

essa necessidade em uma frase: “O que se aprende na escola deve aparecer na vida” 

(2002, p. 17). Gadotti ainda complementa ao relatar que: 

 

No mínimo, esses educadores precisam respeitar as condições culturais do 

jovem e do adulto analfabeto. Eles precisam fazer o diagnóstico histórico-

econômico do grupo ou comunidade onde irão trabalhar e estabelecer um 

canal de comunicação entre o saber técnico (erudito) e o saber popular (2008, 

p. 17). 
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 Assim, faz-se necessário analisar as práticas pedagógicas direcionadas para a 

EJA, de modo que sejam adotadas medidas que permitam a inserção dos jovens e 

adultos no universo escolar. O processo de ensino aprendizagem desse público possui 

peculiaridades e os educadores precisam estar preparados para enfrentar esses desafios. 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS GERAIS 

O presente trabalho tem como objetivo elaborar e coordenar o curso 

motivacional “Crescendo no conhecimento”, que possui tópicos de Química com 

aproximação na relação CTS. O curso é destinado para alunos que não concluíram a 

educação básica e que gostariam de se aperfeiçoar e se atualizar quanto aos conceitos e 

temas abordados na escola e na vida cotidiana.   

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar e aplicar um curso com tópicos de Química relacionadas aos seguintes 

temas: matéria e transformações físicas, fenômenos químicos, fontes e matrizes 

energéticas, lixo e seus efeitos no meio ambiente e a Química nos desastres e problemas 

ambientais; 

 Propiciar a identificação, junto aos alunos, das transformações da matéria e 

avaliar sua importância no desenvolvimento da sociedade; 

 Questionar e propor a reflexão sobre a responsabilidade do cidadão com o meio 

ambiente;  

 Avaliar a importância do curso na formação dos alunos; 

3. O ENFOQUE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE (CTS) NO 

ENSINO DE CIÊNCIAS 

 Antes de iniciarmos a discussão sobre este tópico devemos esclarecer que 

atualmente, no Brasil, está vigorando a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), cuja 

implantação deve ocorrer a partir de 2020. No entanto, esta base curricular apresenta 

uma lacuna em relação ao EJA (SOUZA, 2017) e, assim, tomaremos como referência os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), na medida em que consideramos 

fundamental a construção de um currículo que contemple esta modalidade de ensino. 
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 De acordo com os PCN, o Ensino de Ciências, e mais especificamente o Ensino 

de Química, tem como principal objetivo a formação do educando visando sua 

autonomia para o exercício da cidadania. Esta construção possibilita aos alunos a 

vinculação dos conceitos aprendidos com a construção histórica e com os processos 

tecnológicos contemporâneos da sociedade em que ele está inserido (BRASIL, 1999). 

Para alcançar esta meta é aconselhado considerar a participação do educando na 

construção do conhecimento, possibilitando assim sua melhor compreensão do mundo 

físico e material (DA SILVA, 2016). 

 Para os alunos, a conexão entre a Química e a vida contribui muito para a 

vinculação entre os conteúdos estudados e outros campos do conhecimento 

(CHACHAPUZ, PRAIA e JORGE, 2004). Neste contexto, é essencial considerar as 

diferentes realidades sociais dos estudantes, utilizando das experiências deles, de fatos 

do cotidiano e de suas tradições culturais para explorar o desenvolvimento do 

aprendizado (FREIRE, 1979). Segundo Coll et al. (2009), a aprendizagem só será plena 

quando tiver algum significado para o aluno de acordo com a realidade por ele vivida.  

 No entanto, observa-se que muitos professores ainda exigem que os alunos 

decorem conceitos químicos sem a preocupação de aproximar o que está sendo estudado 

do cotidiano do aluno (BERNARDELLI, 2004). Com isso, os educandos muitas vezes 

memorizam os conteúdos, mas não compreendem realmente o que foi estudado em aula 

(UNESCO, 2005). 

 Este problema foi abordado no documento da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) divulgado em 2005, intitulado 

“Ensino de ciências: o futuro em risco”. Segundo a UNESCO, o futuro do país depende 

de uma educação científica de qualidade e isto precisa ser corrigido com urgência.  

 

Na escola brasileira, o ensino de Ciências tem sido tradicionalmente livresco 

e descontextualizado, levando o aluno a decorar, sem compreender os 

conceitos e a aplicabilidade do que é estudado (...). Em outras palavras, a 

escola não está preparada para promover um ambiente estimulante de 

educação científica e tecnológica (...). Portanto, não há mais tempo a perder, 

sob pena de colocar em risco o futuro do país (UNESCO, 2005, p.3). 

  

 Mas afinal, quais os motivos que fazem com que a educação científica seja 

considerada tão essencial para uma sociedade? Como podemos alterar esse panorama na 

sociedade brasileira? Essas perguntas precisam mover a direção do ensino de ciências 

no Brasil, para que a partir de então possamos alcançar uma realidade melhor no futuro. 
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 Em resposta ao primeiro questionamento, Chassot (1993) considera a ciência 

como uma linguagem que existe para facilitar nossa leitura e interpretação do mundo 

natural e que compreendê-la é na verdade entender a nós mesmos e o ambiente que nos 

cerca. O autor ainda complementa dizendo que a ciência torna o mundo inteligível e que 

a tecnologia é uma aplicação que o modifica. Em seu relatório, a UNESCO (2005) 

também enfatiza a importância da educação científica e tecnológica para o 

desenvolvimento do país e de uma sociedade em geral. 

  

O desenvolvimento de uma política de educação científica visa a promover a 

inclusão social e a melhoria da qualidade da educação, de modo a contribuir 

para que as crianças e jovens desenvolvam as competências, habilidades, 

atitudes e valores que lhes permitam aprender e continuar aprendendo, 

compreender, questionar, interagir, tomar decisões e transformar o mundo em 

que vivem, promovendo valores sociais e culturais de uma sociedade 

solidária, pacífica, participativa e democrática (UNESCO, 2005, p. 4). 

 

  Diante disso, se faz cada vez mais necessário pensar a educação no ensino de 

ciências centrada no letramento científico e tecnológico (LCT), que enfatiza o 

desenvolvimento pessoal aplicado a relações sociais e ambientais, retirando assim o 

foco do ensino na simples aquisição de conceitos e metodologias que não fazem sentido 

para os alunos. De acordo com Sasseron:  

 

(...) a Alfabetização Científica e Tecnológica (ACT) é mais do que a 

aprendizagem de receitas ou mesmo de comportamentos intelectuais face a 

ciência e a tecnologia: ela implica uma visão crítica e humanista da forma 

como as tecnologias (e mesmo as tecnologias intelectuais, que são as 

ciências) moldam nossa maneira de pensar, de nos organizar e de agir. (1994 

apud CARVALHO, 2011, p.26) 

 

 No mesmo relatório citado anteriormente, a UNESCO (2005) norteia algumas 

diretrizes que podem ser executadas visando a modificação da atual situação da 

educação científica no Brasil. Entre esses parâmetros podemos destacar a criação de 

ambientes propícios para o letramento científico e a execução de atividades que 

estimulem a curiosidade dos educandos com base na busca, indagação e investigação 

dos conceitos estudados. 

 É nesse contexto que o estudo centrado na perspectiva da ciência, tecnologia e 

sociedade (CTS) pode ser considerada uma boa estratégia para o desenvolvimento do 

letramento científico (ACEVEDO-DIAZ, 2003; AULER, 2003). A abordagem CTS se 

caracteriza pelo planejamento conceitual com enfoque no debate de temas que causam 
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impactos diretos a sociedade e ao meio ambiente (SOLOMON, 1995). Os tópicos 

abordados no ensino pautado em CTS manifestam uma preocupação com os aspectos 

sociais e ambientais, relacionando-os com as implicações da Ciência e Tecnologia 

(DOS SANTOS e SCHNETZLER, 2003).   

 Em relação ao alunado, dos Santos relata que a abordagem CTS visa tornar o 

“aluno como alguém que seja preparado para tomar decisões inteligentes e que 

compreenda a base científica da tecnologia e a base prática das decisões” (2002, p. 112). 

Para isso, Hofestein (1988) descreve algumas habilidades que precisam ser 

desenvolvidos pelos educandos, sendo eles: a autoestima, comunicação oral e escrita, 

pensamento lógico e racional, pensamento colaborativo e cooperativo, responsabilidade 

social, exercício da cidadania e o interesse em participar de questões sociais.   

 Auler (2003) destaca a importância de debates políticos em relação a Ciência e 

Tecnologia em sala de aula. Segundo o autor, a politização do ensino pautado em CTS 

parece seguir a mesma matriz teórico-filosófica adotada por Freire2, que enxerga o 

educando como sujeito histórico e a educação como mecanismo de libertação (FREIRE, 

1987 apud AULER, 2003).   

 Nesse contexto, Muenchen (2006) enfatiza o papel do educador como parte da 

constituição subjetiva dos alunos. Visando à formação cidadã, o docente deve utilizar de 

mecanismos que estimulem o educando a compreender como a Ciência e Tecnologia 

tem influenciado o ser humano no decorrer dos anos, para que a partir de então seja 

possível desenvolver um pensamento crítico, consciente e comprometido com o bem-

estar social e coletivo (AULER, 2001). Pierson e Hosoume (1997) descrevem a ciência 

como parte importante da cultura de uma sociedade: 

 

O olhar da ciência enquanto parte importante da cultura, que, por direito, 

pertence ao aluno e por esta razão deve ser a ele devolvida, decodificada, leva 

a uma outra organização do conhecimento. (PIERSON e HOSOUME, p.86, 

1997) 

 

 O enfoque CTS pode ser classificado em três possível modalidades: o enxerto 

CTS, que se baseia na introdução de temas CTS ao currículo convencional das 

disciplinas através da contextualização, a ciência vista por meio de CTS, na qual os 

conteúdos científicos são estruturados a partir de temas CTS, e o CTS puro, no qual os 

conteúdos científicos possuem um papel secundário, enquanto que o destaque está na 

                                                             
2 FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 17 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
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compreensão das relações CTS (PORTO e CHAPANI 2013). Neste trabalho 

adotaremos a modalidade de enxerto CTS para o planejamento e ministração das aulas 

de Química.  

 Considerando o exposto anteriormente e entendendo ser importante a execução 

de metodologias que possibilitem o desenvolvimento do letramento científico, o 

presente trabalho tem por objetivo avaliar os efeitos da criação do curso voluntário 

“Crescendo no conhecimento” e das aulas de Química com aproximação na temática 

CTS na trajetória escolar de jovens e adultos que não concluíram a educação básica no 

período adequado. Esta opção se justifica pela necessidade de compreensão dos efeitos 

da Ciência e Tecnologia na sociedade e no meio ambiente como ferramenta para o 

exercício da cidadania.  

4. METODOLOGIA 

Diante do exposto nos tópicos anteriores, é possível observar que muitos jovens 

e adultos possuem dificuldades em retornar à sala de aula, principalmente pela 

necessidade de superar o sentimento de atraso e fracasso escolar. Assim, faz-se 

necessário pensar em alternativas que estimulem o regresso deste público, visando o 

aumento da autoestima desses indivíduos. Almeja-se com isso uma participação mais 

ativa nas decisões sociais por parte desta parcela da sociedade.  

Assim, na Igreja da Assembleia Deus em Santo Aleixo (Rua Rio Bonito 185, 

Poço Escuro – Magé/RJ), elaborou-se um curso presencial com o oferecimento das 

disciplinas de   Português e Matemática (2 h de aula por semana para ambas); Biologia, 

Química, Física, História, Geografia e Redação (2 h a cada 15 dias). O curso ocorreu em 

um período de três meses (11/08/2019 – 18/11/2019) com aulas em dois dias de cada 

semana (sextas-feiras, de 18 ás 22h) e sábados (8 às 16h). A docente foi a responsável 

pela coordenação do curso. 

Inicialmente, foi realizado um período de divulgação do curso, seguido de uma 

pesquisa com o objetivo de identificar o quantitativo de pessoas que se interessariam em 

participar da turma. Vale ressaltar que o curso foi oferecido ao público em geral, não se 

restringindo aos membros da Igreja. Neste contexto, identificou-se através de fichas de 

inscrição quais as principais características do público em questão, como idade e nível 

de escolaridade, além de seus dados para facilitar a comunicação posteriormente.   

 Os professores são membros da instituição religiosa e voluntários, que 

disponibilizaram o seu tempo para execução deste projeto. Vale destacar que todos os 
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professores possuem ensino superior completo, com habilitação para lecionar a 

disciplina em que foi escalado. Coube a cada um deles elaborar o material didático, 

ministrar as aulas, orientar os alunos quanto ao funcionamento do curso, da prova do 

ENCCEJA, das unidades de EJA e demais questionamentos relacionados aos estudos. 

Os gastos com material didático (impressões, xerox, pilot e apagador para quadro 

branco) e aqueles relacionados ao espaço físico (energia elétrica, mesas, cadeiras, 

ventiladores, ar condicionado e quadro branco) foram cedidos pela Igreja.   

Em relação à disciplina de Química, iniciou-se os trabalhos pela preparação de 

cinco aulas sobre os seguintes temas: matéria e transformações físicas, transformações 

Químicas e composição da matéria, fontes e matrizes energéticas, lixo e seus efeitos no 

meio ambiente e a Química nos desastres e problemas ambientais. As aulas seguiram os 

modelos construtivista e freireano, com atividades experimentais e debates envolvendo 

temas químicos com a sociedade. 

A etapa inicial foi composta pela pesquisa bibliográfica e pela confecção dos 

materiais de apoio às aulas, que se encontram na sessão Apêndices, para serem 

apresentados e discutidos com os alunos. A elaboração do material de apoio teve como 

referências bibliográficas duas apostilas que se encontram disponíveis no sítio do 

INEP/ENCCEJA3, além de dois livros didáticos para o ensino médio: Química na 

Abordagem do Cotidiano, de Tito e Canto (Moderna) e Química, de Usberco e Salvador 

(Saraiva) (BRASIL, 2003; BRASIL, 2006; TITO e CANTO, 2003; USBERCO e 

SALVADOR, 2007).  

No primeiro encontro o tema abordado foi o estudo da matéria e o 

reconhecimento da Química nos objetos e na natureza. Além disso, também abordamos 

os conceitos de transformações físicas da matéria. Nesta aula aproveitamos para 

exemplificar a importância da Química e do seu estudo através de exemplos do 

cotidiano que guardam alguma relação com essa ciência.  

Posteriormente, abordamos em sala as transformações Químicas, destacando sua 

diferença para com os fenômenos físicos. Além de exemplos que os alunos estão 

constantemente presenciando, realizamos um procedimento experimental para 

                                                             
3 BRASIL, MEC “Ciências da natureza e suas tecnologias”, Livro do professor, Ensino Fundamental e 

Médio, 2003.  Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/encceja/material_estudo/livro_professor/ciencias_fund.pdf

> Acesso em 15/05/2019. 

BRASIL, MEC “Ciências da natureza e suas tecnologias”, Livro do estudante, Ensino Médio, 2006.  

Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/encceja/material_estudo/livro_estudante/ciencias_naturais

_em_br.pdf> Acesso em 15/05/2019. 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/encceja/material_estudo/livro_professor/ciencias_fund.pdf%3e%20Acesso%20em%2015/05/2019
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/encceja/material_estudo/livro_professor/ciencias_fund.pdf%3e%20Acesso%20em%2015/05/2019
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/encceja/material_estudo/livro_estudante/ciencias_naturais_em_br.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/encceja/material_estudo/livro_estudante/ciencias_naturais_em_br.pdf
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demonstrar como ocorrem as reações Químicas e como representamo-las através de 

equações Químicas.  

O tema trabalhado em sala na terceira aula foi referente às fontes e matrizes 

energéticas. Utilizamo-nos de gráficos para exemplificar as matrizes energéticas 

mundial e brasileira, destacando as porcentagens de fontes renováveis e não-renováveis. 

Nesse contexto, debatemos os principais problemas ambientais provenientes de fontes 

energéticas e a necessidade de utilização de fontes mais limpas.  

Uma outra problemática atual abordada em sala de aula foi a questão do lixo. 

Neste encontro trabalhamos a diferença entre os locais de descarte de lixo, como lixão, 

aterro sanitário e aterro controlado, e o perfil de destino do lixo no Brasil. Além disso, 

debatemos os principais problemas relacionados ao descarte inadequado do lixo e 

discutimos quais medidas podem ser adotadas para reduzir problemas ambientais e 

sociais provocados por esses rejeitos.   

Por fim, abordamos alguns exemplos de desastres e problemas ambientais no 

Brasil e no mundo que guardassem alguma relação com uso irresponsável da Química. 

Entre as catástrofes ambientais debatidas em sala estão: acidente nuclear de Chernobyl, 

acidente nuclear com o Césio-137 em Goiânia e o rompimento da barragem em 

Mariana. Neste encontro, debatemos as graves consequências para a natureza e para a 

população nos desastres citados anteriormente e a postura crítica que deve ser adotada 

pelo cidadão diante de problemas ambientais.   

 Para avaliar os efeitos da criação do curso e da abordagem do Ensino de 

Química com foco na modalidade de enxerto CTS em jovens e adultos que não 

concluíram a educação básica utilizamos como instrumento um questionário misto, 

composto por nove (9) questões de múltipla escolha e abertas. O questionário, que se 

encontra na sessão Apêndices, foi aplicado para os oito alunos presentes no último dia 

de aula (18/11/2017), data em que também foi realizada uma confraternização de 

encerramento do curso. 

 O principal objetivo do questionário foi perceber se a criação do curso e as aulas 

de Química serviram de incentivo para o retorno dos jovens e adultos à sala de aula e 

como mecanismo para o início do desenvolvimento do letramento científico. A seguir, é 

apresentado um quadro contendo um resumo do planejamento do questionário 

avaliativo (Quadro 1). 
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Quadro 1. Planejamento do questionário avaliativo sobre a criação do curso e sobre as 

aulas de Química 

Contexto Objetivos 

Educação de Jovens e 

Adultos 

 Compreender as 

causas e consequências do 

abandono escolar; 

 Assimilar as 

dificuldades apresentadas 

pelos alunos para o 

retorno à sala de aula; 

 Avaliar a influência 

do curso na retomada dos 

estudos; 

Abordagem CTS 

 Evidenciar a 

importância da Química 

na construção de uma 

sociedade; 

 Analisar posturas 

inadequadas utilizando 

conceitos químicos; 

  

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1.  ESTRUTURA DO CURSO 

 Seguindo a metodologia proposta, realizou-se a divulgação do curso utilizando 

cartazes e anúncios na Igreja, a qual possibilitou alcançar em torno de 45 pessoas. 

Entretanto, apenas 28 alunos frequentaram o curso, os demais não estiveram presentes 

em nenhuma aula, apesar de inscritos. Entramos em contato com alguns desses inscritos 

que não frequentaram as aulas e eles alegaram incompatibilidade de horário, 

dificuldades de conciliar a rotina familiar e de trabalho com os estudos e outros se 

mostraram desmotivados com o retorno as aulas.  

 O curso teve duração de três meses (11/08/2017 – 18/11/2017) com aulas as 

sextas (18-22 h) e aos sábados (08-12 h; 14-16 h), exceto em feriados e dias de 

atividades na instituição religiosa. As disciplinas estudadas e a carga horária seguiram a 



26 
 

metodologia proposta, sendo Português e Matemática (2 h de aula por semana para 

ambas); Biologia, Química, Física, História, Geografia e Redação (2 h a cada 15 dias). 

 Inicialmente foi realizada uma pesquisa com o objetivo de identificar o público 

que se interessaria em participar do curso. Neste momento, os interessados preencheram 

uma ficha contendo informações básicas (nome, faixa etária, sexo e grau de 

escolaridade) e dados para facilitar a comunicação posteriormente (e-mail, telefone e 

endereço).  

 Considerando apenas os 28 alunos que frequentaram o curso foi possível traçar o 

perfil do público alcançado, destacando: faixa etária, sexo, grau de escolaridade e se 

pertenciam ou não a instituição religiosa onde as aulas foram aplicadas.  

 O Gráfico 1 apresenta os dados referentes a faixa etária dos alunos.  Através da 

análise desse gráfico é possível observar que a maior parte da turma tem idade entre 41 

e 50 anos (32%). Em segundo lugar, encontram-se com 25% as faixas etárias entre 21-

30 anos e maiores de 50 anos. As menores porcentagens são de alunos entre 31 e 40 

anos (11%) e de 18 a 20 anos (7%).  

 

Gráfico 1. Faixa etária dos estudantes do curso  

 O Gráfico 2 apresenta o grau de escolaridade dos estudantes do curso. É possível 

observar que a maior parte dos alunos estudou somente até o Ensino Fundamental (EF), 

sendo 25% pertencentes ao grupo dos que concluíram esse ciclo e 32% dos que não 

concluíram. Os alunos que iniciaram o Ensino Médio (EM), mas não concluíram os 
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estudos correspondem a parcela de 39%, enquanto que o grupo “outros” somam 4%. 

Vale destacar que na situação “outros” se encaixam pessoas que concluíram o Ensino 

Médio, mas que por problemas burocráticos não possuem a certificação e documentação 

comprobatória.   

 

Gráfico 2. Nível de escolaridade dos estudantes do curso  

 

 Os dados anteriormente apresentados demonstram um grande desafio que 

deveria ser alcançado pelos professores: o de manter a atenção e o estímulo de alunos 

com idades e graus de escolaridade bem distintos. Entre as estratégias que foram 

adotadas estão o estudo de conceitos e temas básicos em todas as áreas, que 

fundamentaram a aprendizagem dos que nunca tinham refletido sobre esses assuntos e 

que ao mesmo tempo embasaram estudos mais aprofundados dos alunos que 

conseguiam avançar nesses temas.  

 O Gráfico 3 exibe o perfil de sexo do alunado. A maior parcela de estudantes 

corresponde ao público feminino (57%), enquanto que o público masculino equivale a 

43% dos alunos do curso. Esses valores seguem uma mesma tendência em relação a 

média brasileira calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no 

primeiro trimestre de 2019, a qual calcula valores próximos de 52% para a população de 

sexo feminino e 48% para o sexo masculino (IBGE, 2019).  
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Gráfico 3. Sexo dos estudantes do curso  

Por fim, a pesquisa inicial também avaliou se os estudantes do curso pertenciam 

ou não a instituição religiosa em que as aulas ocorreram (Gráfico 4). Os resultados 

demonstraram que 75% do público correspondiam a membros, fato que já era esperado 

já que a maior parte da divulgação havia sido realizada na própria Igreja em questão 

(Assembleia de Deus em Santo Aleixo). A menor parcela (25%) correspondeu aos 

estudantes que não eram membros da instituição religiosa, incluindo alguns alunos que 

pertenciam a outra Igreja evangélica e outros que não seguiam a religião pregada na 

Igreja em questão. Apesar dessas diferenças, não houve relatos de conflitos religiosos 

nos dias de aula e os alunos não descreveram quaisquer problemas em frequentar as 

aulas naquele local.  
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Gráfico 4. Perfil dos estudantes do curso em relação a membresia da Assembleia de 

Deus em Santo Aleixo 

5.2.  ENSINO DE QUÍMICA 

 Alguns documentos oficiais destacam a importância da vinculação de fatos do 

cotidiano com os assuntos educacionais como ferramenta auxiliadora no aprendizado, 

como é o caso dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) 

(BRASIL, 1999):  

 

[...] tratar, como conteúdo do aprendizado matemático, científico e 

tecnológico, elementos do domínio vivencial dos educandos, da escola e de 

sua comunidade imediata. Isso não deve delimitar o alcance do conhecimento 

tratado, mas sim dar significado ao aprendizado, desde seu início, garantindo 

um diálogo efetivo. A partir disso, é necessário e possível transcender a 

prática imediata e desenvolver conhecimentos de alcance mais universal. 

Muitas vezes, a vivência, tomada como ponto de partida, já se abre para 

questões gerais [...]. (BRASIL, 1999, p.7)  

  

 Essa ferramenta, conhecida como contextualização, pode ser muito útil para a 

abordagem inicial da ciência Química (DA SILVA, 2007). Por este motivo, iniciamos 

as aulas com o estudo da matéria e o reconhecimento da Química nos objetos e na 

natureza. Neste momento destacamos a Química como sendo a ciência que estuda a 

matéria e suas transformações. Visando a exemplificação do amplo uso da Química, 

utilizamos de fatos e relatos do cotidiano como a composição de fármacos, alimentos, 

objetos e combustíveis. Conforme os pontos eram abordados, os alunos se mostravam 
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surpresos em compreender o quanto esta ciência está presente na sociedade, o que 

permitiu uma aproximação entre a disciplina e as experiências de vida dos estudantes.  

 Após um período de diálogo sobre a presença da Química na sociedade e sobre o 

ramo de pesquisa desta ciência, iniciamos o estudo das transformações da matéria, 

conceituando os fenômenos físicos. Para exemplifica-los utilizamos como exemplos 

fatos presentes no dia a dia do estudante como as mudanças de estado físico. 

 Na segunda aula, trabalhamos as transformações Químicas da matéria, 

conceituando-as e demonstrando as diferenças entre esse processo e os fenômenos 

físicos. Para introduzir o estudo sobre os fenômenos químicos utilizamos de uma 

ferramenta essencial para o aprendizado da ciência: a experimentação. Segundo Ciscato 

e Beltran (1991), sem a experimentação e a interpretação adequada dos resultados, a 

ciência é estática, livresca e sem desenvolvimento, o que a torna pouco atrativa para os 

alunos.  

 Neste contexto, realizamos um experimento utilizando reagentes e instrumentos 

simples e de fácil aquisição. Inicialmente, colocou-se o 30 mL de vinagre em uma 

garrafa pet. Enquanto isso, os alunos foram questionados sobre as características do 

vinagre, se este poderia ser considerado ácido ou não. Baseando-se nos conhecimentos 

adquiridos ao longo dos anos, todos os presentes afirmaram, com convicção, que o 

vinagre é ácido devido ao seu sabor azedo.  

 Após comentar um pouco mais sobre a acidez do vinagre, colocamos, com o 

auxílio de uma aluna, 10 g de bicarbonato de sódio dentro de uma bexiga vazia e 

encaixamos a mesma no gargalo da garrafa. Neste instante, os alunos foram 

questionados sobre a acidez do bicarbonato de sódio. Ao debater um pouco mais sobre o 

assunto, chegamos à conclusão de que este atua como antiácido nos comprimidos 

efervescentes comercializados para o combate da acidez estomacal, e que, portanto, 

apresenta características alcalinas nestes casos.  

 Após essa prévia análise, prosseguimos com a execução do experimento 

derramando o bicarbonato de sódio contido dentro da bexiga sobre o vinagre presente 

na garrafa. Foi possível observar a evolução do gás carbônico (CO2), que resultou no 

aumento do volume da bexiga (FERREIRA, 1997). Os estudantes demonstraram 

bastante entusiasmo com o resultado final da experiência e com a compreensão dos 

fenômenos envolvidos no processo (Figura 1).  
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Figura 1. Fotografia retratando o experimento realizado em aula 

 Neste contexto, aproveitamos para destacar que nos fenômenos químicos 

ocorrem alterações nas composições Químicas das substâncias, o que pode resultar em 

mudanças de coloração dos sistemas, evolução de gases, sedimentação de partículas e 

até mesmo em modificações que não são visíveis a olho nu (TITO e CANTO, 2003; 

USBERCO e SALVADOR, 2007). Para demonstrar as transformações nas estruturas 

das substâncias no experimento executado, apresentamos a representação do processo 

entre o vinagre e o bicarbonato de sódio na forma de equação Química (Esquema 1), 

ressaltando a formação do produto gasoso (CO2) responsável pelo aumento do volume 

da bexiga (FERREIRA, 1997). Aproveitamos este momento para discutir conceitos 

importantes como reagentes, produtos e solventes e como podemos identifica-los numa 

equação Química.  

 

 

Esquema 1. Equação Química da reação entre bicarbonato de sódio e vinagre 

 Além disso, a experiência também serviu como link para trabalhamos os 

conceitos e diferenças entre átomos, elementos químicos e substâncias. Para auxiliar na 

compreensão do assunto, montamos algumas estruturas químicas de substâncias 

presentes na reação Química do experimento (H2O e CO2). A construção dessas 

estruturas foi realizada com jujubas, para representação dos átomos, e palitos de dente, 

para representação das ligações (Figura 2) (SILVA, 2018).  
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Figura 2. Representação das estruturas da H2O (A) e CO2 (B) 

 Os alunos relataram que compreenderam bem mais o assunto a partir da analogia 

com as jujubas na qual: átomos seriam representados por uma jujuba; elementos 

químicos corresponderiam ao conjunto de jujubas da mesma cor/sabor; e substâncias 

(no caso do exemplo, também poderia ser usado o conceito de molécula) seriam 

equivalentes a união das jujubas. Neste momento o ambiente em sala de aula ficou bem 

descontraído, pois os alunos também poderiam degustar dos “átomos e substâncias” 

montadas por eles. 

 Do Carmo (2006) destaca as vantagens da utilização de analogias no Ensino de 

Química como excelente ferramenta para a compreensão dos conceitos, fato este que 

pode ser observado em sala de aula: 

 

As analogias presentes na abordagem de diversos conceitos em Química 

possuem um papel de destaque no que diz respeito às questões sobre 

aprendizagem, pois, a partir destas analogias, professores e alunos procuram 

um método que relacione conceitos científicos com o seu cotidiano, ou seja, 

dando significados ao ensino destes conceitos, tornando-os mais acessíveis e 

principalmente compreensíveis. (DO CARMO, 2006, p. 38)  

 

 Seguindo a metodologia proposta, iniciou-se a terceira aula com o estudo das 

fontes e matrizes energéticas. Inicialmente, debatemos o conceito de energia e sua 

importância para o desenvolvimento econômico de uma sociedade. Em seguida, 

exploramos as principais matrizes energéticas utilizadas no Brasil e no mundo. Neste 

momento, diferenciamos as fontes renováveis e não-renováveis e a grande dependência 

mundial dos combustíveis fósseis (ex.: petróleo, carvão mineral e gás natural). Após 

discutirmos as principais vantagens e desvantagens das matrizes energéticas mais 

conhecidas (combustíveis fósseis, nuclear, hidrelétrica, solar e eólica) destacamos a 

necessidade da utilização de fontes energéticas mais limpas. Aproveitamos esse 

momento para explorar o desenvolvimento do senso crítico dos alunos em relação à 

prioridade da preservação ambiental neste debate.  
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 Neste contexto, trabalhamos em sala os principais problemas ambientais 

relacionados a queima dos combustíveis fósseis, sendo eles a intensificação do efeito 

estufa e a chuva ácida. Realizamos uma aula expositiva demonstrando as principais 

causas e as consequências que esses problemas ambientais podem provocar para a 

natureza e consequentemente para toda população mundial. Os alunos demonstraram 

muito interesse no tema, participando ativamente dos debates. Alguns estudantes 

também se mostraram bem surpresos e preocupados diante da gravidade desta 

problemática, o que demonstrou o início de um envolvimento da turma com as relações 

sociais. Santos e Schnetzler (2003) ressaltam que a participação na sociedade é um dos 

requisitos fundamentais da cidadania e que este exercício é estimulado com a relação 

entre os conceitos científicos trabalhados e a realidade do aluno.  

 Vale ressaltar que para exposição dos dados das matrizes energéticas, utilizamos 

diferentes modelos de gráficos (pizza, barra e linhas) e a interpretação desses diagramas 

também foi uma contribuição importante para os alunos.  

Na aula seguinte, abordamos uma outra problemática atual: a questão do lixo. 

Iniciamos a aula demonstrando o impacto negativo do consumo exagerado aliado ao 

desperdício de produtos, que acarreta na produção elevada de resíduos, que muitas 

vezes são descartados de maneira inadequada. Em seguida, trabalhamos a diferença 

entre os locais de descarte de lixo, como lixão, aterro sanitário e aterro controlado, e o 

perfil de destino do lixo no Brasil.  

 Com o auxílio de tabelas, que apresentam o destino final do lixo no Brasil, 

concluímos que uma porcentagem muito elevada dos resíduos brasileiros é destinada 

diretamente aos lixões, regiões sem nenhuma preparação inicial do solo (BRASIL, 

2006). Este fato resulta em graves consequências ambientais, como a poluição do solo, 

lençol freático, do ar e das águas superficiais. Além disso, também abordamos 

brevemente os prejuízos sociais e de saúde pública dos lixões, regiões habitadas por 

indivíduos à margem da sociedade que são suscetíveis à proliferação de doenças como 

diarreia, amebíase, parasitose e entre outras (BRASIL, 2006). Por fim, finalizamos a 

aula debatendo as alternativas que poderiam ser adotadas para a redução dos problemas 

ambientais causados pelo lixo, destacando entre elas os R da sustentabilidade (repensar, 

reduzir, recusar, reutilizar e reciclar). 

 A última aula do curso se procedeu como um debate, na qual abordamos alguns 

acidentes e desastres ambientais. As tragédias discutidas foram: o acidente nuclear de 
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Chernobyl (1986), contaminação com o Césio-137 em Goiânia (1987) e o rompimento 

da barragem da Samargo em Mariana (2015).   

 Iniciamos a aula indagando os alunos sobre o que foi o acidente nuclear de 

Chernobyl e quais as consequências para o meio ambiente e para a população atingida 

por esta catástrofe. Em seguida, comentamos um pouco mais sobre o ocorrido. 

Realizamos a mesma metodologia de abordagem para o acidente nuclear com o Césio-

137 em Goiânia e para o rompimento da barragem em Mariana.  

 Por fim, realizamos uma atividade em que os alunos deveriam destacar atitudes e 

posturas da população e do governo que podem ajudar a evitar tragédias como as que 

foram citadas. Entre as alternativas debatidas duas merecem destaque, sendo elas a 

implementação de leis mais rigorosas, para punir os responsáveis pelo mau uso da 

Química e para evitar que acidentes semelhantes voltem a ocorrer, e o auxílio da 

população na fiscalização dessas leis, para assegurar que indústrias e órgãos 

responsáveis se enquadrem dentro das leis que foram criadas. Não poderíamos deixar de 

destacar também a preocupação que os alunos demonstraram com a população atingida 

e com as regiões afetadas que se tornaram inutilizadas após os acidentes. Assim, 

discutimos também quais medidas poderiam ser tomadas para minimizar as perdas para 

os moradores e para o meio ambiente atingidos pelas tragédias citadas.  

 Foi possível observar, através dos argumentos levantados pelos alunos durante o 

debate, que houve uma evolução no desenvolvimento do pensamento crítico dos 

estudantes no decorrer do curso. Neste contexto, analisamos também que houve uma 

contribuição da Química nessa formação, verificada através de falas que continham 

conceitos e ideias abordados durante as aulas. 

 Ao final da aula realizamos um encerramento da disciplina, destacando a 

importância da Química para o desenvolvimento de uma sociedade e a necessidade da 

sua utilização de forma consciente. Afinal, assim como relata Chassot (2003, p.94):  

 

[...] seria desejável que os alfabetizados cientificamente não apenas tivessem 

facilitada a leitura do mundo em que vivem, mas entendessem as 

necessidades de transformá-lo – e, preferencialmente, transformá-lo em algo 

melhor. Tenho sido recorrente na defesa da exigência de com a ciência 

melhorarmos a vida no planeta, e não torná-la mais perigosa, como ocorre, às 

vezes, com maus usos de algumas tecnologias. (CHASSOT, 2003, p. 94) 
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5.3.  AVALIAÇÃO – SIMULADOS 

 Apesar do enfoque do curso não ter sido na avaliação, durante os três meses de 

aula foram aplicados dois simulados para o monitoramento do entendimento dos alunos 

sobre o que foi discutido. Esta atividade seguiu os padrões de provas como o ENEM e 

ENCCEJA. Ambos os simulados possuíram o mesmo formato: 45 questões objetivas, 

sendo 10 delas de Língua Portuguesa, 10 de Matemática e 5 para cada uma das demais 

disciplinas (História, Geografia, Biologia, Química e Física). Além disso, o simulado 

também possuía uma proposta de redação. A redação e o cartão de resposta das questões 

objetivas deveriam ser entregues em até 4 horas contadas a partir do início do simulado.  

 O primeiro simulado foi aplicado no dia 07/10/2017, aproximadamente dois 

meses após o início do curso, e o segundo no dia 11/11/2017, na penúltima semana de 

aula. Muitos alunos que estavam com baixa frequência estiveram presentes nos dias dos 

simulados. Observamos, portanto, que atividades deste tipo serviram como estímulo 

para a turma. Além disso, foi possível observar também que os alunos se mostraram 

nervosos com as aplicações dos simulados, afinal para muitos estas eram a primeiras 

avaliações após anos longe das salas de aula.  

 A professora de redação Hanna Aguiar optou por não conferir notas aos alunos 

nos simulados, uma vez que, segundo ela, os mesmos poderiam se desmotivar com os 

resultados obtidos.  

 

Os alunos do curso preparatório possuíam grande dificuldade para 

desenvolver a construção do texto, bem como para assimilar a estrutura das 

redações dissertativas. Isso se dava em razão da pouca leitura que os 

estudantes tinham oportunidade de desenvolver fora da “sala de aula”, o que 

resultava num vocabulário reduzido, dificultando a elaboração de textos mais 

longos, como uma redação. (AGUIAR, 2019)  

 

 No entanto, a professora relatou também que houve uma evolução da turma no 

decorrer do curso, e que os estudantes passaram a organizar melhor suas ideias em 

forma de textos. 

 

No decorrer das aulas, mais especificamente a partir da terceira, após a 

produção de algumas redações e correções apontando os erros e pontos 

espinhosos, os participantes do curso passaram a compreender a estrutura da 

dissertação, bem como a construir os parágrafos de forma ordenada, com 

encaixe adequado de ideias. (AGUIAR, 2019) 
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 Além da Redação, os alunos também sempre se mostravam muito preocupados 

com a disciplina de matemática, pois a maior parte deles apresentava muitas 

dificuldades nesta área. De fato, o Gráfico 5 apresenta a média da porcentagem de 

acertos dos dois simulados nas quatro áreas avaliadas (Ciências da Natureza, Ciências 

Humanas, Matemática e Língua Portuguesa), no qual é possível observar a mais baixa 

porcentagem de acertos para a disciplina de matemática (38%). 

 

Gráfico 5. Porcentagem de acertos da turma nos simulados  

 O professor da disciplina no curso, Rafael Castro, descreve um dos grandes 

problemas relacionados a aprendizagem da matemática na turma: a visão que os alunos 

possuíam de que a disciplina era um “bicho-papão”. 

 

Os alunos do curso ao serem questionados na primeira aula sobre qual é a 

matéria mais difícil, a maioria respondeu de imediato: matemática. Os alunos 

apresentavam uma dificuldade maior na base da disciplina como em: contas 

de divisão com números maiores que 3 e contas com valores decimais, o que 

dificultava o avanço da matéria. Com o passar das aulas eles assimilaram e 

entenderam o porquê de determinadas regras e nos últimos encontros já 

tinham demonstrado um grande avanço do ponto inicial das aulas, onde até 

mesmo alguns alunos se interessaram em voltar aos estudos. O grande 

desafio foi transformar a percepção que os alunos tinham quanto a 

matemática, de que ela era um ‘bicho papão’. A utilização de exemplos e 

conteúdos usados no dia-a-dia auxiliou para que eles pudessem evoluir 

bastante. (CASTRO, 2019) 

 

 Outro fato observado através dos simulados, se refere ao resultado da área de 

Ciências da Natureza, que engloba a disciplina de Química, a qual obteve 46% de 

acerto. Foi possível verificar que os alunos obtiveram melhor resultado nesta disciplina 
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nas questões de Química ambiental, como problemas relacionados ao lixo e a poluição. 

Por outro lado, os resultados demonstraram que os alunos possuíam maior dificuldade 

em relação aos outros conteúdos desta disciplina, como o estudo da matéria e suas 

transformações.  

 Possivelmente isso se deve a maior aproximação dos conteúdos de Química 

ambiental com o cotidiano vivenciado pelo aluno, sem a necessidade de conceitos tão 

complexos. Assim, através desta análise podemos considerar que os debates pautados 

em CTS podem ser considerados uma importante ferramenta para o estudo da Química 

em turmas de Jovens e Adultos. Isso porque é possível aliar a facilidade de 

compreensão que os alunos possuem nesta área com os impactos gerados pelo 

entendimento da importância deste ramo da Química, principalmente em relação a 

responsabilidade de todos com a sociedade e o meio ambiente.  

5.4.  AVALIAÇÃO DAS RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO 

 Para a melhor compreensão dos resultados obtidos, foram avaliadas as respostas 

fornecidas pelos oito alunos que responderam o questionário. Apesar do baixo número 

de participantes do questionário (29%), algumas dessas respostas estão apresentadas nos 

Gráficos e Quadros a seguir. Um das justificativas para esta baixa frequência se deve ao 

fato do questionário ter sido aplicado no dia da confraternização, na qual alguns alunos 

optaram por não estarem presentes. 

 As duas primeiras questões do questionário tinham como objetivo conhecer as 

causas e consequências do abandono escolar. Para isso, os alunos precisavam responder 

o principal motivo de não conseguirem concluir a educação básica (Questão 1) e qual 

área de suas vidas foi mais afetada em função disso (Questão 2).  

 O Gráfico 6 demonstra que a necessidade de trabalhar foi o principal motivo que 

impediu os alunos de concluírem o ciclo básico. Essa resposta está em concordância 

com Arroyo (1993), que acredita que o fracasso escolar é um problema social, que 

atinge as camadas populares. Segundo o autor:  

 

É essa escola das classes trabalhadoras que vem fracassando em todo lugar. 

Não são as diferenças de clima ou de região que marcam as grandes 

diferenças entre escola possível ou impossível, mas as diferenças de classe. 

(ARROYO, 1993, p. 21).  
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Gráfico 6. Respostas relativas à Questão 1: Causas da não conclusão da educação 

básica   

 Os alunos descreveram algumas áreas que foram afetadas pela não conclusão da 

educação básica. Os resultados apresentados no Gráfico 7 demonstram que o acesso ao 

mercado de trabalho, autoestima e a qualificação profissional foram diretamente 

prejudicados na vida desses indivíduos. 

 

Gráfico 7. Respostas relativas à Questão 2: Consequências da ausência de certificação 

da educação básica 

 A terceira questão do questionário demonstrou que metade dos alunos nunca 

tinha se matriculado em alguma unidade de EJA, enquanto que os demais apesar de 

terem retornado as escolas, não conseguiram concluir o ciclo básico (Gráfico 8).  
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Gráfico 8. Respostas relativas à Questão 3: Panorama do retorno dos jovens e adultos à 

escola antes da execução do projeto  

 Nesse contexto, os alunos relataram a insegurança em relação ao aprendizado 

(37,5%) como principal dificuldade para seu retorno à sala de aula (Gráfico 9). Este fato 

foi comprovado muitas vezes durante as aulas, através de relatos sobre as dificuldades 

conceituais e principalmente a vergonha em expor as dúvidas e a falta de compreensão. 

 

Gráfico 9. Respostas relativas à Questão 4: Razões que dificultavam o retorno dos 

jovens e adultos à sala de aula 

 É neste contexto que o curso exerceu um papel importante: o de criar um 

ambiente propício para a aprendizagem, que permitisse a quebra do paradigma de que já 

era tarde para se aprender. Este fato foi verificado pela Questão 5 do questionário, na 
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de EJA?

Não Sim, mas não conclui o curso

Compatibilidade de horário

Insegurança em relação ao aprendizado

Necessidade de dedicação à família

Desestímulo

Outros

25%

37,50%

12,50%

0%

25%

Questão 4: Qual a sua maior dificuldade em retornar à 

escola?
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qual os alunos precisavam responder se imaginavam seu retorno para sala de aula antes 

da criação do curso. O Gráfico 10 apresenta as alternativas respondidas pelos alunos. 

Como já era de se esperar, 37,5% dos estudantes relataram que imaginavam que 

poderiam retornar à escola, afinal algumas pessoas já tinham se matriculado em 

unidades de EJA, conforme apresentado na Questão 3 e no Gráfico 8. Uma outra parcela 

significativa (37,5%) respondeu que não imaginava retomar os estudos antes de 

participarem do curso, o que sugere a ideia do impacto positivo do projeto causado na 

vida dos estudantes.  

 

Gráfico 10. Respostas relativas à Questão 5: Impacto do curso na retomada da trajetória 

escolar 

 Visando obter respostas mais pessoais sobre a influência causada nos 

participantes do curso, os alunos foram questionados através de uma questão aberta 

sobre qual a contribuição do projeto para suas vidas. Algumas respostas fornecidas 

pelos estudantes estão apresentas na íntegra no Quadro 2. Apesar dos relatos não serem 

muito longos, eles se mostraram bem significativos. Alguns trechos como “nunca é 

tarde para estudar”, “vi que sou capaz”, “esperança”, “professores e alunos aprendendo 

juntos” e “não queria que acabasse” foram bem marcantes e reforçaram o impacto 

positivo do projeto.  

 

 

 

37,5%

37,5%

25%

Questão 5: Antes do curso você imaginava que 

conseguiria estudar novamente?

Sim

Não

Talvez
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Quadro 2. Respostas relativas à Questão 6: Contribuições do curso na vida dos 

indivíduos 

Questão 6: O curso trouxe alguma contribuição positiva para sua vida? 

Qual? 

Aluno 1 “Sim. Vir que através do curso, nunca é tarde para estudar.” 

Aluno 2 “Sim. Vi que sou capaz. E posso voltar a estudar.” 

Aluno 3 “Sim, aprendizado e esperança.” 

Aluno 4 
“Sim pelo fato de esta em sala de aula com professores e alunos 

aprendendo juntos.” 

Aluno 5 
“Sim, a minha volta para sala de aula. Foi muito bom e prazeroso, 

não queria que acabasse.” 

 

 Com o objetivo de avaliar também os resultados causados pelas aulas de 

Química, os alunos foram questionados na Questão 7 sobre a importância dos conteúdos 

estudados nessa disciplina para a formação do cidadão. Na alternativa em destaque, 

todos os alunos consideraram os conteúdos ministrados nas aulas como ferramentas 

importantes para o exercício da cidadania (Gráfico 11).  

 

Gráfico 11. Repostas relativas à Questão 7: Importância da Química na formação 

cidadã 

 Além disso, os alunos também foram interrogados através de uma questão aberta 

sobre a relação entre a Química e o desenvolvimento de uma sociedade. Algumas 

respostas estão apresentas no Quadro 3, na qual se destacam os trechos “traz o 

Sim

Não

Mais ou menos

100%

0%

0%

Questão 7: Você considera que os conteúdos de 

Química estudados no curso são importantes para a 

formação de um cidadão?



42 
 

progresso”, “produtos usados em nosso dia a dia” e “meio ambiente”, que fazem uma 

referência à conteúdos trabalhados nas aulas durante o curso.  

Quadro 3. Respostas relativas à Questão 8: A importância da Química para o 

desenvolvimento de uma sociedade 

Questão 8: Para você qual a importância da Química para o desenvolvimento de 

uma sociedade? 

Aluno 1 
“No meu ver, a importância é que traz o progresso a uma sociedade 

arcaica.” 

Aluno 2 
“Porque estuda a composição de muitos produtos usados em nosso dia a 

dia.” 

Aluno 3 
“A importância da Química para o desenvolvimento de uma sociedade se 

dá principalmente por causa do meio ambiente.” 

  

 Por fim, na última questão do questionário os alunos foram interrogados sobre 

suas posturas em relação às situações de mau uso da Química (Quadro 4). O objetivo 

desta questão era avaliar se os alunos conseguiriam vincular fatos do cotidiano com 

situações que poderiam colocar em risco sua vida, da comunidade em que fazem parte e 

do meio ambiente. Por se tratar de uma questão mais elaborada, na qual se fazia 

necessário a formulação de frases mais longas, boa parte dos alunos responderam 

apenas “Sim” nesta questão. Os demais relaram situações do cotidiano relacionadas ao 

uso de produtos que podem ser nocivos à saúde e alguns apresentaram alternativas que 

deveriam ser tomadas nas ocasiões.   

Quadro 4. Respostas relativas à Questão 9: Posturas relacionadas ao mau uso da 

Química 

Questão 9: Alguma vez você teve um comportamento inadequado relacionado ao 

mau uso da Química? Como analisa sua postura nos dias de hoje? 

Aluno 1 
“Sim. A Química é o elemento que traz benefícios ou malefícios a todos. 

Eu deveria analisar com bastante atenção os produtos a serem usados.” 

Aluno 2 

“Sim, misturei cloro em grande quantidade com veja, detergente e 

bicarbonato de sódio e fui lavar o banheiro com a porta fechada, senti 

tonturas e minha mão ficou áspera demais.” 

Aluno 3 
“Já usei produtos químicos nocivos a saúde de maneira inadequada com 

as mãos sem usar luvas causando machucados. Hoje analisando o ocorrido 
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minha postura seria protejer primeiro as mãos de maneira correta evitando 

alergia ou outra coisa pior.” 

  

 Nesta questão, os alunos tiveram mais facilidade para relatar situações que 

causaram impactos diretos nas suas vidas como a utilização de produtos de limpeza, 

enquanto que os malefícios à comunidade no geral e ao meio ambiente não foram 

citados. Apesar de não escreverem no questionário, os alunos comentaram nas aulas 

situações como “o hábito de queimar o lixo” e “jogar lixo nos rios, inclusive esgoto”, 

porém esses exemplos não foram relembrados no questionário.   

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A parceria com a Assembleia de Deus em Santo Aleixo possibilitou a criação e o 

prosseguimento do curso, uma experiência considerada válida e efetiva. Os resultados 

foram muito satisfatórios, como pôde ser observado pela análise dos questionários 

avaliativos aplicados ao final do curso. Foi possível observar que muitos alunos se 

mostraram empolgados com o retorno a sala de aula, o que contribuiu para a ampliação 

do conhecimento e elevação da autoestima dos estudantes.  

 Para verificar o impacto causado na vida dos estudantes do curso, após um ano e 

meio da aplicação deste projeto questionamos aos alunos sobre a retomada da sua 

trajetória escolar. A maior parte da turma conseguiu a certificação da educação básica 

pela prova do ENCCEJA. Temos relatos de alunos cursando o Ensino Superior e Cursos 

Técnicos. Além disso, também recebemos relatos de alunos que optaram por seguir os 

Cursos de EJA na modalidade presencial. Esses dados corroboram a ideia de que o 

Curso motivacional “Crescendo no Conhecimento” trouxe impactos positivos na vida 

dos estudantes. 

 Em relação as aulas de Química, foi possibilitado aos alunos o reconhecimento 

desta ciência como ferramenta do desenvolvimento de uma sociedade, que apresenta 

muitos benefícios e malefícios, dependendo da forma como é utilizada. Os estudantes se 

mostraram bem participativos nos debates em relação aos problemas ambientais, o que 

demonstrou o desenvolvimento do senso crítico e o envolvimento com as relações 

sociais atreladas à Ciência e Tecnologia. 

 Verificou-se que o ensino pautado em CTS pode ser considerado uma 

abordagem valiosa em turmas de Jovens e Adultos, uma vez que é possível aliar a 
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facilidade de compreensão do tema com os benefícios gerados pela conscientização dos 

indivíduos, principalmente em relação a responsabilidade de todos com a sociedade e o 

meio ambiente. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO AVALIATIVO 

 

IDADE: ______  SEXO: (  ) FEMININO (  ) MASCULINO 

 

 

1) Por que você não concluiu a 

educação básica? 

a) Trabalho 

b) Dedicação à família 

c) Falta de interesse 

d) Dificuldade de acesso à escola 

e) Outros 

 

2) Qual área da sua vida foi mais 

prejudicada por você não ter concluído 

a educação básica? 

a) Acesso ao mercado de trabalho 

b) Autoestima 

c) Qualificação profissional 

d) Outros 

 

3) Você foi aluno de alguma unidade de 

EJA? 

a) Não 

b) Sim, mas não conclui todas as 

disciplinas 

 

4) Qual a sua maior dificuldade em 

retornar à escola? 

a) Compatibilidade de horário 

b) Insegurança em relação ao 

aprendizado 

c) Necessidade de dedicação à família 

d) Desestímulo 

e) Outros 

 

5) Antes do curso você imaginava que 

conseguiria estudar novamente? 

a) Sim 

b) Não 

c) Talvez 

 

 

6) O Curso trouxe alguma contribuição 

positiva para sua vida? Qual? 

 

 

 

 

 

 

 

7) Você considera que os conteúdos de 

Química estudados no curso são 

importantes para a formação de um 

cidadão? 

a) Sim 

b) Não 

c) Mais ou menos 

 

8) Para você qual a importância da 

Química para o desenvolvimento de 

uma sociedade? 

 

 

 

 

 

 

 

9) Alguma vez você já teve um 

comportamento inadequado relacionado 

ao mau uso da química? Como analisa 

sua postura nos dias de hoje? 
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APÊNDICE B – SÍMBOLOS E 

FÓRMULAS 

Átomo: Menor unidade da matéria. 

Toda matéria é constituída por átomos. 

________________________________ 

Elemento químico: Conjunto de 

átomos com características iguais. Para 

representar os elementos químicos, 

usamos a primeira letra maiúscula e de 

fôrma e a segunda minúscula (caso 

necessário). Ex.: C, O, Na, Cu. 

________________________________ 

Moléculas/substâncias: Formadas a 

partir da união de átomos. Ex.: CO2, 

H2O, CH4, O2, N2. 

________________________________ 

Substâncias simples: Formadas por um 

único elemento. Ex.: N2, H2, O2, Cu, Fe. 

________________________________ 

Substâncias compostas: Formadas por 

elementos químicos diferentes. Ex.: 

CO2, CH4, NH3, H2O. 

 

Exercício: 

1) (UFF - RJ) Das alternativas abaixo, a 

que constitui exemplo de substâncias 

simples é:  

a) H2O, O2, H2    

b) N2, O3, O2   

c) CH4, H2O, H2  

d) H2O2, CH4, N2   

e) P4, S8, H2S  

 

2) O sulfato ferroso (FeSO4) é o 

principal constituinte de um 

medicamento fortificante e antianêmico. 

Assinale a alternativa correta sobre essa 

substância. 

a) Possui 3 elementos químicos, 7 

átomos e é uma substância simples. 

b) Possui 4 elementos químicos, 6 

átomos e é uma substância composta.  

c) Possui 3 elementos químicos, 6 

átomos e é uma substância composta. 

d) Possui 4 elementos químicos, 7 

átomos e é uma substância composta. 

e) Possui 3 elementos químicos, 8 

átomos e é uma substância composta. 

Diferentes substâncias possuem ponto 

de fusão e ponto de ebulição também 

diferentes. Vejamos a tabela a seguir. 

Substância 
P. de 

fusão 

P. de 

ebulição 

Ferro (Fe) 1535 ºC 2862 ºC 

Cobre (Cu) 1083 ºC 2562 ºC 

Alumínio 

(Al) 
659 ºC 2470 ºC 

Mercúrio 

(Hg) 
-39 ºC 357 ºC 

Água (H2O) 0 ºC 100 ºC 

Metano 

(CH4) 
-182 ºC -162 ºC 

 

3) Qual o estado físico das substâncias 

considerando a temperatura indicada ao 

lado? 

a) Ferro a 100 ºC 

b) Cobre a 1200 ºC 

c) Alumínio a 630 ºC 

d) Mercúrio a 25 ºC 

e) Água a 120 ºC 

f) Metano a 25 ºC 

 

Os átomos se ligam de maneiras 

diferentes para formar novas 

substâncias. Esse fenômeno é conhecido 

como transformação química e pode 
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ser evidenciado pela mudança de cor, 

desprendimento de gás, produção ou 

absorção de energia. 

 

 

 

 

 

 

 

Os químicos representam 

esquematicamente as transformações 

químicas indicando os reagentes e em 

seguida os produtos, separados entre si 

por uma seta: 

 

4) Um pesquisador colocou óxido de 

cobre puro (CuO) para reagir com 

carvão num sistema fechado (não há 

perda de massa), tendo obtido cobre 

metálico (Cu) e dióxido de carbono 

(CO2). Utilizando uma balança 

determinou a massa no ponto inicial e 

final do experimento. 

  

30,0 g 30,0 

g 

Início nada nada 

nada 27,6 

g 

Final 24,0 

g 

8,4 g 

 

Você deve estar percebendo que ele 

considerou dois pontos para observar: o 

ponto inicial e o final. E chamou de 

reagentes as substâncias que colocou 

para reagir e de produtos as substâncias 

obtidas. 

Observando os dados acima, 

identifique: 

a) Os reagentes. 

b) Os produtos. 

c) Quantas gramas de carvão sobraram 

sem reagir? 

d) Quanto de cada reagente reagiu? 

e) Qual o total de massa dos reagentes? 

f) Qual sua conclusão ao comparar a 

massa dos reagentes com a dos 

produtos? 

g) Quais são substâncias simples? 

h) Quais são substâncias compostas? 

i) Comparando os produtos com os 

reagentes, pode-se dizer que os 

elementos químicos foram alterados 

durante a transformação? 

j) Comparando os produtos com os 

reagentes, pode-se dizer que as 

substâncias químicas foram alteradas 

durante a transformação? 

 

5) (UEPB)  Observe os sistemas (S) abaixo: 

 

Considerando que cada tipo de esfera 

representa um átomo diferente, marque a 

alternativa que indica o número de 

elementos químicos (E) e o número de 

substâncias (Sb) de cada sistema (S). 

 

Reagentes 

Produtos 
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a) S1: 6E e 3Sb ; S2: 3E e 9Sb ; S3: 4E e 

10Sb 

b) S1: 3E e 1Sb ; S2: 1E e 3Sb ; S3: 2E e 

1Sb 

c) S1: 3E e 3Sb ; S2: 3E e 3Sb ; S3: 2E e 

2Sb 

d) S1: 3E e 6Sb ; S2: 9E e 1Sb ; S3: 10E e 

4Sb 

e) S1: 2E e 1Sb ; S2: 3E e 1Sb ; S3: 1E e 

2Sb 

 

6) O cobre é encontrado na natureza em 

vários minerais, contendo diferentes 

elementos químicos combinados. Veja 

alguns exemplos a seguir: 

 

Mineral Representação 

Calcocita Cu2S 

Calcopirita CuFeS2 

Cuprita Cu2O 

 

Quais dos minerais acima formam uma 

substância composta com 3 átomos? 

 

a) Calcocita apenas 

b) Calcopirita apenas 

c) Cuprita apenas 

d) Calcocita e cuprita 

e) Cuprita e calcopirita 

 

7) Veja a bula de um remédio receitado 

para gestantes, apresentado como 

polivitamínico e poliminerais: 

 

Componentes 

Quantidade 

por 

comprimido 

Vitaminas (B1, B2, B6) 26,5 mg 

Vitamina C 100,0 mg 

Vitamina B12 12 mcg 

Ácido fólico 1,0 mg 

Zinco (como ZnO) 25,0 mg 

Cálcio (como CaCO3) 250,0 mg 

Magnésio(como MgO) 50,0 mg 

Cobre (como CuO) 2,0 mg 

Ferro (como FeSO4) 60,0 mg 

 

Lendo a bula deste remédio, 

encontramos que um dos componentes é 

o cobre e podemos afirmar que: 

 

a) O cobre é uma substância simples 

que está misturada com outros 

componentes. 

b) O cobre está misturado com outros 

compostos formando uma liga metálica. 

c) O cobre faz parte de um composto 

químico que contém cobre e oxigênio. 

d) O cobre é um elemento químico que 

está misturado com carbono e oxigênio. 
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APÊNDICE C - ENERGIA  

Relacionada com a capacidade de 

realizar trabalho. Ex.: Energia solar 

aquece os corpos. 

1) O gráfico a seguir indica o consumo 

de energia elétrica de um prédio nos 

últimos doze meses 

 

a) Qual foi o maior consumo durante o 

ano? Em que mês isso ocorreu? 

b) Qual o consumo de maio? Encontre 

outro mês que teve esse mesmo 

consumo. 

c) Comparando os meses de junho e 

dezembro, qual deles teve o maior 

consumo? 

d) Em quais meses foram consumidos 

12.000 kWh? 

e) Qual foi o menor consumo do ano? 

Quando isso ocorreu? 

 

Muitas são as fontes de energia que o 

homem vem consumindo através dos 

tempos. Em nosso cotidiano, temos 

utilizado gasolina, álcool, óleo diesel, 

gás liquefeito de petróleo (GLP), 

querosene, gás natural entre outros 

combustíveis. 

O gráfico a seguir indica a matriz 

energética mundial. 

 

Como você pode perceber, a fonte de 

energia mais utilizada atualmente é o 

petróleo, porém, nos últimos 30 anos, 

não houve um crescimento significativo 

do consumo. Do início do século a 

1999, o crescimento do uso do gás 

natural foi praticamente de zero a 24%. 

Veja o consumo no Brasil. 

 

2) Compare as duas figuras acima e 

responda: 

a) Qual a fonte de energia mais utilizada 

no Brasil? 

b) Qual a participação do gás natural na 

matriz energética mundial? 

c) A poluição ambiental causada pela 

queima de gás natural é igual à causada 

Petróleo; 
40

Hidroeletricidade; 3

Carvão 
mineral; 
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Energia 
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pela queima do óleo combustível 

(derivado do petróleo)? 

A combustão é uma transformação 

química rápida que envolve a queima de 

um material combustível na presença de 

oxigênio (comburente), na qual ocorre 

produção de energia sob forma de calor, 

luz, etc. 

3) a) Se queimarmos 1g de carvão 

obteremos 7,8 kcal. E se queimarmos 2g 

de carvão, quanto teremos de energia? 

b) Se queimarmos 1 kg de lenha, 

obteremos 2524 kcal. E se queimarmos 

5 kg de lenha, quanto teremos de 

energia? 
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APÊNDICE D - LIXO  

Um dos grandes problemas ambientais na atualidade é o lixo. O consumismo exagerado aliado 

ao desperdício gera uma quantidade enorme de resíduos.  

O destino do lixo é muito importante e causa impactos na vida de toda população. Entre os 

locais de descarte do lixo domiciliar e industrial estão: 

 

Lixão/Depósito a céu aberto: é uma área de disposição final de resíduos sólidos sem nenhuma 

preparação anterior do solo.  No lixão o lixo fica exposto sem nenhum procedimento que evite 

as consequências ambientais e sociais negativas. 

 

Aterro controlado: é uma fase intermediária entre o lixão e o aterro sanitário. Normalmente é 

uma célula adjacente ao lixão que foi remediado, ou seja, que recebeu cobertura de argila, e 

grama (idealmente selado com manta impermeável para proteger a pilha da água de chuva) e 

captação de chorume e gás. 

 

Aterro sanitário: antes de iniciar a disposição do lixo o espaço teve o terreno preparado 

previamente com o nivelamento de terra e com o selamento da base com argila e mantas de 

PVC, esta extremamente resistente. Desta forma, com essa impermeabilização do solo, o lençol 

freático não será contaminado pelo chorume. Posteriormente, o chorume acumulado será 

encaminhado para a estação de tratamento de efluentes. 

 

A tabela a seguir apresenta a porcentagem do lixo e o destino final dado a ele no Brasil.  

 

É possível verificar uma porcentagem muito elevada de descarte inadequado do lixo. Entre os 

problemas causados por este fato, podemos citar: poluição solo, lençol freático, do ar, águas 

superficiais, entre outros. Outro grave problema causado pelo lixo é a proliferação de doenças 

como diarreia, amebíase, parasitose, etc.  

 

O aspecto do lixo é determinante para o seu tratamento. Alguns materiais demoram muito 

tempo para se decompor, causando prejuízos enormes para a sociedade.  
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O gráfico a seguir indica a composição do lixo domiciliar no Brasil. 

 

Através desse gráfico, é possível verificar que boa parte do lixo domiciliar poderia passar por 

um tratamento prévio. Podemos contribuir para esse grave problema através dos seguintes 

procedimentos (5 R’s): 

1º R: Repensar. É muito importante repensar hábitos de consumo e descarte. Será que o que 

você está comprando é algo de que realmente necessita?  

2º R: Reduzir. Consumir menos produtos, dando preferência aos que tenham maior 

durabilidade.  

3º R: Recusar. Prefira produtos de empresas que tenham compromisso com o meio ambiente e 

sempre fique atento às datas de validade dos produtos. Recuse sacos plásticos e embalagens 

não recicláveis, aerossóis e lâmpadas incandescentes. 

 

4º R: Reutilizar. Muitas pessoas criam produtos artesanais a partir de embalagens de vidro, 

papel, plástico, metal, cd’s, etc. Utilize os dois lados do papel e faça blocos de rascunho, pois, 

assim, você preserva muitas árvores. 

 

5º R: Reciclar. Ao reciclar qualquer produto reduz-se o consumo de água, energia e matéria-

prima, além de gerar trabalho e renda para milhares de pessoas. Faça a coleta seletiva e 

contribua com um mundo mais sustentável. 

 

 

EXERCÍCIOS – QUÍMICA 

 

1) O tipo mais comum de poluição de um corpo hídrico é causado por substâncias que são 

decompostas por organismos vivos que podem consumir o oxigênio dissolvido em suas 

águas (substâncias biodegradáveis). Por outro lado, existem substâncias que resistem à 
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biodegradação, mantendo-se inalteradas ao longo do processo de autodepuração. Sofrem 

diluição, depositam se e mantêm-se ativas nos lodos do fundo dos rios. O esgoto doméstico 

contribui significativamente na degradação de um corpo hídrico, como o rio Tietê, hoje 

considerado um esgoto a céu aberto na região da grande São Paulo. Pode-se então 

contribuir para amenizar o processo de degradação desse rio,  

 

a) despejando mais substâncias biodegradáveis no esgoto.  

 

b) esperando que a natureza se encarregue de limpar o rio.  

 

c) diminuindo o consumo de produtos como xampu e detergentes.  

 

d) despejando mais substâncias sintéticas no esgoto.  

 

e) esperando que o rio se recupere até a sua foz, por decantação 

 

2) As pilhas de níquel-cádmio, o "botão" de mercúrio e as pequenas baterias de chumbo, 

chamadas de SLA, são muito usadas na atualidade. O manual de aparelhos com essas 

baterias (laptops, celulares, pagers) orienta o usuário para descartar tais dispositivos como 

resíduo doméstico perigoso. Essa preocupação justifica-se  

 

a) pela toxidez de solventes orgânicos existentes nas baterias.  

 

b) em função da alta alcalinidade da pasta eletrolítica das baterias.  

 

c) pelo risco de reação química explosiva entre o lixo e essas baterias.  

 

d) como conseqüência da radiação emitida por tais baterias.  

 

e) por serem o Cd, Hg e Pb metais muito tóxicos. 

 

3) A chamada “química verde” utiliza métodos e técnicas próprios para reduzir a utilização 

e/ou a geração de substâncias nocivas ao ser humano e ao ambiente. Dela faz parte o 

desenvolvimento de:  

 

a) produtos não biodegradáveis e compostos orgânicos persistentes no ambiente para 

combater pragas.  

 

b) técnicas de análise para o monitoramento da poluição ambiental e processos catalíticos 

para reduzir a toxicidade de poluentes atmosféricos.  

 

c) produtos não biodegradáveis e processos que utilizam derivados do petróleo como 

matéria-prima.  

 

d) compostos orgânicos, persistentes no ambiente, para combater pragas, e processos 

catalíticos a fim de reduzir a toxicidade de poluentes atmosféricos.  

 

e) técnicas de análise para o monitoramento da poluição ambiental e processos que utilizam 

derivados do petróleo como matéria-prima. 

 

4) AMEAÇA INVISÍVEL Lixo tóxico importado para enriquecer fertilizantes pode 

contaminar o solo, a água e toda a lavoura nacional. Na análise de certa carga de zinco em 

pó apreendida no porto de Santos (o zinco é misturado ao adubo X para suprir deficiências 

do solo), o Ibama constatou a presença, em altas concentrações, dos poluentes tóxicos 

chumbo, cádmio e arsênio, os chamados metais pesados, relacionados ao aparecimento de 
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doenças como o câncer. Sem sofrer degradação, os poluentes citados acumulam-se no solo 

e nos cursos d´água, causando efeitos extremamente nocivos ao meio ambiente e à vida dos 

seres vivos. Entretanto, a importação da mistura tóxica continua ocorrendo. Do texto, 

conclui-se que:  

 

a) o chumbo, em alta concentração, quando misturado ao adubo X, causa pequena 

contaminação, por ser usado na forma de pó.  

b) quem cultiva, quem colhe e quem come os alimentos que foram plantados com o adubo 

X contaminado ignora o dano que pode vir a ocorrer para a saúde.  

 

c) o chumbo e o cádmio, por se degradarem rapidamente na natureza, não contaminam o 

lençol freático.  

 

d) o zinco, misturado ao adubo, causa certas deficiências ao solo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


