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RESUMO
Percebemos que a sociedade se vê cada vez mais pautada pela Ciência e pela
Tecnologia, desta maneira o enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) que se
caracteriza por meio de uma organização de conceitos com uma preocupação inicial em temas
sociais. A busca de um ensino mais reflexivo e contextualizado está em sintonia com esse
enfoque que persegue também os objetivos desta pesquisa: formar cidadãos críticos, capazes
de interagir com a sociedade. A pesquisa foi fundamentada na abordagem qualitativa usando a
técnica da análise de conteúdos. As atividades desenvolvidas no contexto da EJA possibilitam
um ensino diferenciado com esta modalidade, permitindo a construção do conhecimento do
aluno em um processo ativo de aprendizagem e oportunizando a alfabetização científica
proposta pelo enfoque CTS. Utilizando como tema gerador da proposta a “Educação Sexual”
e sua visão ao redor do mundo, passando por conceitos históricos, sociais e químicos.

Palavras-chave: Ensino de Química; Ciências, Tecnologia e Sociedade (CTS); Educação de
Jovens e Adultos (EJA); Temas Geradores; Educação Sexual

ABSTRACT

We realize that society is increasingly guided by Science and Technology, in this way the
focus on Science, Technology and Society (STS), which is characterized by an organization of
concepts with an initial concern on social issues. The search for a more reflective and
contextualized education is in line with this approach that also pursues the objectives of this
research: to train critical citizens, capable of interacting with society. The research was based
on the qualitative approach using the content analysis technique. The activities developed in
the context of YAE enable differentiated teaching with this modality, allowing the
construction of the student's knowledge in an active learning process and providing the
scientific literacy proposed by the STS approach. Using “Sex Education” and his vision
around the world as the generating theme of the proposal, going through historical, social and
chemical concepts.

Keywords: Chemistry Teaching; Science, Technology And Society (STS); Youth And Adult
Education (YEA); Generating Themes; Sex Education.
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1 INTRODUÇÃO
O ensino de química durante o ensino médio tem se caracterizado de acordo com
diversos autores tais como Maldaner (2000), Schnetzler (2002) e Santos & Schnetzler (1996),
por meio de um caráter empiricista, com grande enfoque na matematização e na memorização
de uma linguagem característica dessa ciência. Estes pontos são amplamente encontrados nos
discursos dos docentes, principalmente nos que trabalham no ensino regular. Tal pensamento
também acaba permeando o ensino da EJA, apesar desta modalidade apresentar
encaminhamentos legais e metodológicos específicos, os quais se direcionam para um fazer
pedagógico diferenciado.
A Educação de Jovens e Adultos, foi instituída no Brasil a partir da Lei de Diretrizes e
Bases de 1996 (LDB/96), e tem como sua função a garantia a todas as pessoas de qualquer
segmento social que não tiveram acesso à escola, do direito ontológico a uma escolarização
básica e permanente de qualidade. Esse ensino tinha como sua função principal a suplência,
que se fundamentava numa concepção de educação compensatória, a fim de atribuir
certificação rápida àqueles que não frequentaram os bancos escolares em idade regular.
Sendo assim neste trabalho apresentaremos uma proposta metodológica para o ensino
de química na EJA que visa tornar a química mais próxima da realidade destes alunos,
tornando o ensino de química significativo para este público.
Diante deste contexto apresentado, decidimos atuar com um enfoque de ensino
pautado nas relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), que pode promover a
contextualização do conteúdo conceitual abordado pelo docente e tornar as aulas
significativas, além de contribuir para a Alfabetização Científica e Tecnológica (ACT) dos
estudantes da EJA.
O Movimento CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade) acaba surgindo em um contexto
de crítica e da necessidade de reflexão sobre o papel da Ciência e da Tecnologia (C-T) na
sociedade contemporânea (SANTOS, 2007). Em relação às implicações do Movimento CTS
no campo educacional, o que denominamos de Enfoque CTS, Auler (2002) nos diz que não
há compreensão homogênea, nem tão pouco, um discurso consensual no que tange aos
objetivos, conteúdos, abrangência e modalidades de implementação desses enfoques.
Diante desta problemática, decidimos elaborar um material didático para a Educação
de Jovens e Adultos, baseado na educação sexual. Esse material deve ter como princípio
norteador a realidade do discente e se fundamentar na pedagogia libertadora de Paulo Freire.
O objetivo desse projeto foi a construção desse material de ensino baseado em conhecimentos
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químicos que devem estar contextualizados de acordo com as características socioculturais do
ambiente trabalhado. A construção dessas aulas se pautaram em uma experiência comum a
maioria dos alunos, levantadas por meio de diálogos informais com o educador, o que
possibilitou realizar a elaboração do conteúdo por meio de um tema gerador.
A partir deste, os conteúdos de química eram introduzidos, para que o educando
tivesse uma visão crítica dos conteúdos químicos mediante a realidade a eles apresentada,
possibilitando imprimir maior significação nos conteúdos aprendidos, uma vez que o
conhecimento partia da vivência deles.
O pressuposto é de que a organização de um módulo de química, via tema gerador na
Educação de Jovens e Adultos, rompe com a dissociação existente entre conhecimento
científico e cidadania. Neste caso, o conhecimento é considerado por meio da realidade local,
sendo reflexo de um contexto sócio-histórico dos educandos.
Desta forma podemos utilizar esta metodologia para esclarecer as dúvidas dos jovens e
adultos de maneira objetiva, tendo em vista, que é impossível ignorar os temas ligados à
sexualidade, já que estes questionamentos e debates surgem diariamente na cabeça dos jovens
e até mesmo em muitos adultos de forma natural,

e esses pensamentos modificam

comportamentos e despertam muitas curiosidades.
Podemos perceber assim, que tanto a escola quanto o professor possuem um papel
importante durante a construção do conhecimento, estimulando o conhecimento a cerca do
sexo seguro, baseando no respeito a si mesmo, ao outro e à coletividade, a sexualidade deve
ser discutida com pluralidade e, e em todos seus aspectos biológicos, sociológicos, culturais,
afetivos, entre outros (BORTOLINI et al., 2014).
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Neste trabalho temos como objetivo desenvolver e analisar uma metodologia de ensino
de química orgânica, através da proposta CTS para alunos da EJA, analisando desta forma o
contexto histórico-social em que essa modalidade está inserida, nos baseando na literatura
com o intuito de utilizarmos a Educação Sexual como uma ferramenta pedagógica para
associarmos a metodologia CTS a concepção Freiriana.
2.2 Objetivos Específicos
Visando atingirmos os objetivos gerais, os objetivos específicos requeridos são:
● Análise bibliográfica das referências;
● Caracterização do Perfil dos alunos da EJA;
● Dialogar o referencial Freiriano ao movimento CTS;
● Elaborar uma sequência didática visando uma aprendizagem significativa dos alunos.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Neste capítulo, será apresentado os conceitos básicos que fundamentam a proposta
pedagógica, assim como o contexto histórico em que ela está inserida.
3.1 – O Histórico do Ensino de Jovens e Adultos

A educação de jovens e adultos pode se datar desde os Jesuítas que além de difundir o
evangelho, também transmitiam normas sociais de comportamento e ensinavam os trabalhos
necessários ao funcionamento da economia colonial da época, inicialmente aos indígenas e,
posteriormente, aos escravos. Porém, a real intenção do então rei D. João III ao enviar os
jesuítas para o Brasil foi para converter o índio à fé católica por intermédio da catequese e do
ensino do ler e escrever em português. Mais tarde, os mesmos, se encarregaram das escolas de
humanidades para os colonizadores e seus filhos. (DI PIERO & HADDAD, 2000).
Aranha (2006) nos diz que através do Ato Adicional de 1834, que a responsabilidade
da educação em nível primário e secundário foram delegados as províncias, que políticas
públicas de educação para jovens e adultos começaram a ser criadas, durante este período essa
modalidade era concebida como uma missão, sendo vista como de caráter filantrópico, pois os
professores não recebiam por elas e frequentemente tinham que ministrar suas aulas no
período noturno.
Em 1881, discutiu-se a Lei Saraiva sendo este o primeiro documento que impunha
impedimentos, além de diversas restrições, como a de renda, aos votos dos analfabetos que
reforçava a concepção do analfabeto como ignorante e incapaz (BRASIL, 1881). Assim em
1879, a Reforma Leôncio de Carvalho utilizou-se da Lei Saraiva como sendo uma
possibilidade para a criação de um ensino em período noturno de maneira formal, visando a
alfabetização dos homens, livres ou libertos, com duas horas de duração no verão e três horas
de duração no inverno, ainda prevendo auxílio a entidades privadas que oferecessem esses
cursos. (GALVÃO; & SOARES, 2004)
A Primeira Constituição Republicana de 1891, é dada como marco legal onde a
responsabilidade pelo ensino básico passou a ser de fato pública, sendo descentralizada nas
Províncias e Municípios e passando a ser uma obrigação do estado, agora com uma federação.
Durante este período, em 1915, foi criada a Liga Brasileira contra o Analfabetismo,
por meio do Clube Militar do Rio de Janeiro, que buscava combater de forma vigorosa a
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“ignorância”. No mesmo período, a Associação Brasileira de Educação, surgiu a partir da
junção de diversas organizações que surgiram pelos estados, e a partir dela, difundia-se a
necessidade e obrigação da elite de “regenerar” as classes populares, mostrando assim uma
visão redentora na educação de jovens e adultos. (GALVÃO & SOARES, 2004)
Com a Constituição de 1934, que propunha, um Plano Nacional de Educação,
coordenado e fiscalizado pelo governo federal, determinando de maneira clara as esferas de
competência da União, dos estados e dos municípios em matéria educacional (DI PIERO &
JOIA & RIBEIRO, 2001), que dentre as normas regidas, havia o ensino primário integral
gratuito e de frequência obrigatória, sendo também estendido aos adultos, tornando assim o
primeiro documento federal que oficializou a educação de jovens e adultos.
O golpe de Estado em 1937, cortou alguns dos avanços promovidos pela Constituição
de 1934. O novo documento legal, se mostrou bastante centralizador. A gratuidade e
obrigatoriedade da educação foram mantidas, porém, o texto agora enfatizava um ensino
pré-vocacional e profissional, dirigindo assim o destino das camadas menos favorecidas ao
sistema produtivo. No período chamado Estado Novo (1937–1945), existiram poucas
iniciativas para educação de adultos, uma das medidas que vieram abrir espaços para a EJA
foi a criação do Fundo Nacional de Ensino Primário (FNEP), que provia fundos para cobrir
gastos com o Ensino Supletivo de Jovens e Adultos e assim auxiliando em uma oferta maior
desta modalidade em alguns estados. (DI PIERO & JOIA & RIBEIRO, 2001)
Apenas nos anos 1940, conseguimos vislumbrar por meio de estudos e pesquisas, uma
forma de política educacional, que atendia a necessidade da educação nas camadas populares,
sendo pela primeira vez reconhecida pelos órgãos federais, com a abertura do Fundo Nacional
de Ensino Primário em 1942, Serviço de Educação de Adultos e da Campanha de Educação
de Adultos, no mesmo ano, entre outras campanhas para a erradicação do analfabetismo.
Diante de diversas falhas das campanhas de erradicação do analfabetismo que
ocorreram durante as décadas anteriores, foi apenas no final dos anos 50 e início dos anos 60,
que veio a ocorrer uma grande mobilização social através dos movimentos populares em torno
da educação de adultos. (STRELHOW, 2010).
Porém só tivemos uma maior repercussão e uma abordagem reflexiva através de uma
metodologia pedagógica, com o educador brasileiro Paulo Freire. Nos anos de 1960, Freire
nos trouxe uma nova perspectiva, quebrando com certos paradigmas que eram trazidos pela
própria Constituição. Em sua concepção, a educação tinha que ter como papel o caráter
libertador, que trouxesse a emancipação do sujeito que era tido como ignorante e que somente
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conseguia atuar nas margens da sociedade, sendo obrigado a se sujeitar a trabalhos inferiores
que só utilizavam o esforço braçal e não o mental. (FREIRE, 2002).
Dentro das teorias desenvolvidas por Freire, ele nos traz o conceito de “educação
bancária” que é vista como uma educação que não tem a participação ativa do aluno, mas
apenas um “depósito” do conhecimento;

A educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e
o educador o depositante. Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados”
e depósitos que os educandos, meras incidências, recebem pacientemente,
memorizam e repetem. Eis aí a concepção “bancária” da educação, em que a única
margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos,
guardá-los e arquivá-los.
(FREIRE, 2005, p. 66).

Este modelo de educação não traz uma formação de um sujeito crítico que em sua
maioria das vezes não está apto para transformar e atuar na sociedade, então é preciso
sabermos que ensinar não é apenas transferir conhecimento, mas criar o máximo de
possibilidades para sua própria produção ou a sua construção (FREIRE, 2015). Paulo Freire
tinha como característica metodológica partir sempre de um conhecimento já adquirido pelo
aluno, visando toda a aprendizagem, sendo ela no senso comum, na atividade social ou
científica.
[...] embora diferentes entre si, quem forma se forma e reforma ao formar e quem é
formado forma-se e forma ao ser formado. É neste sentido que ensinar não é
transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar é ação pela qual um sujeito criador
dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não há docência sem
discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam,
não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar
e quem aprende ensina ao aprender.
(FREIRE, 2015, p. 25).

É válido ressaltar que no período de 1958 a 1964, a educação de jovens e adultos era
desenvolvida e oferecida através dos Centros Populares de Cultura, articulados com a reforma
popular, através das bases defendidas pelo governo de João Goulart. Tomamos como
exemplos os “Movimentos de Educação de Base” (MEB), tinha como liderança a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que também foi responsável pela sua articulação
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(VENTURA, 2001), “De Pé no Chão Também se Aprende a Ler” e o “Movimento da Cultura
Popular”, grande parte dos projetos da época eram centrados no Nordeste, pois seu idealizador
era Paulo Freire.
No fim dos anos 60, devido ao golpe militar e sua supressão sobre diversos programas,
o Brasil se encontrava com um grande índice de analfabetismo e, os cortes orçamentários
acabaram dificultando ainda mais o acesso aos locais que lecionavam para jovens e adultos.
Mas era sabido a necessidade de suprir essa deficiência na educação. A estratégia adotada
pelos militares foi o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), que em 1967, tinha
como principal objetivo as pessoas que não conseguiram atingir os alvos do sistema
educacional e escolar, porém, é um consenso entre os pesquisadores que o método era uma
forma de manipulação pelo governo militar. Sendo efetivado sem a participação de
professores e a sociedade.
[...] buscava-se ampliar junto às camadas populares as bases sociais de legitimidade
do regime, no momento em que está se estreitava junto às classes médias em face do
AI-5, não devendo ser descartada a hipótese de que tal movimento tenha sido
pensado também como instrumento de obtenção de informações sobre o que se
passava nos municípios do interior do país e na periferia das cidades e de controle
sobre a população. Ou seja, como instrumento de segurança interna.
(PAIVA, 1982, p. 99).

Tinha-se o pensamento que através do MOBRAL, o país viria diminuir a taxa de
analfabetismo entre os adultos, porém o projeto recebeu muitas críticas devido ao pouco
tempo destinado à alfabetização em si e ao financiamento duvidoso, ocasionando assim o fim
do MOBRAL em 85, sendo substituído pelo projeto: Fundação Nacional para Educação de
Jovens e Adultos – Educar, que foi articulado juntamente com o Ensino Supletivo, o qual
tinha como característica principal a fragmentação da Educação e a formação de mão de obra
marginalizada, isto é, para o mercado de trabalho. Com a alfabetização de adultos, o estado
via a sua porta de saída para os grandes índices nacionais, para assim reforçar e aumentar o
desenvolvimento capital. É perceptível ao longo da história que diferente dos objetivos
iniciais do projeto que eram para a uma qualidade de ensino que atingisse a todos, não foram
aderidas, visto a grande demanda para o mercado de trabalho que tinha como característica
principal a função técnica, alinhada ainda com exames de aptidão, que acabavam excluindo a
classe operária de chão de fábrica, que não tinham um estudo de caráter científico no
currículo.
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Em 1988, com a promulgação da nossa atual constituição federal, a EJA finalmente
tornou-se um direito do cidadão. Essa nova visão acerca da EJA trouxe diversas implicações
nas políticas voltadas para adultos e jovens com baixa escolaridade.
No início dos anos de 1990 podemos destacar a criação do Movimento de
Alfabetização (MOVA), que tinha como principal proposta reunir o Estado e organizações da
Sociedade Civil para o combate ao analfabetismo, fornecendo acesso à educação de forma
adaptada às necessidades e condições dos jovens e adultos.
No ano de 1996, a nova lei de Diretrizes e Bases (LDB), determina a obrigatoriedade
da oferta desta modalidade de ensino, porém sem estipular a metodologia de implementação
da mesma. Devido a este fato, muitos dos programas da EJA não tiveram continuidade, pois
acabaram ficando dependentes de mudanças em políticas locais.
Em setembro de 2003, no então governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi
criado o Programa Brasil Alfabetizado (PBA). O programa teria como objetivo “Promover a
superação do analfabetismo entre jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos e contribuir
para a universalização do ensino fundamental no Brasil. Sua concepção reconhece a educação
como direito humano e a oferta pública da alfabetização como porta de entrada para a
educação e a escolarização das pessoas ao longo de toda a vida” (MEC,2016).
De acordo com Haddad (2007), perante a nova regulamentação sobre o financiamento
da educação no Brasil, realizada através do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), o avanço da
modalidade apenas aconteceu em locais onde os governos municipais e estaduais, acabaram
promovendo políticas para expansão dessa rede.
Entretanto, a partir de 2004, com o desenvolvimento do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(Fundeb), a EJA começa a receber um aporte financeiro e diversos programas foram criados.
Devido às mudanças que ocorreram na sociedade brasileira e na educação nacional
como um todo, durante as duas últimas décadas do século XX e no início do século XXI,
acabaram trazendo para a EJA uma nova realidade, a qual envolve, sobretudo, um movimento
de juvenilização desta. Essa juvenilização se expressa de maneira clara no crescente número
de jovens que abandonam o ensino regular e ingressam nos cursos da EJA devido a diversos
problemas entre os jovens, sendo o principal deles a necessidade de alcançar o mercado de
trabalho para que possam ajudar suas famílias.
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Devemos notar que essa circunstância, a qual decorre de problemas estruturais da
sociedade brasileira, têm feito com que persistam, na prática dos educadores e na formulação
dos programas da EJA, as ideias que remetem ao caráter compensatório, que é constantemente
associado à modalidade. Deste modo, é comum vermos, educadores repetirem nos cursos da
EJA as práticas pedagógicas que são empregadas no ensino regular, o que conduz à
precarização da ação pedagógica que se busca desenvolver entre os jovens e adultos.
(OLIVEIRA, 1999)
Temos assim, que realizar uma mudança necessária que nos permitirá encarar os
educandos da EJA com a dignidade necessária, gerando, portanto, as condições para uma
educação diferenciada e mais voltada para as demandas exigidas e pelas expectativas que
esses jovens e adultos possuem para com a escola.
3.1.1 – Perfil do Aluno da EJA
Os alunos da EJA têm diversas experiências, que ao longo dos anos foram formando
suas vidas e construindo suas próprias narrativas. Tendo sua visão de mundo montada a partir
de suas vivências; o perfil destes alunos constituem de experiências, formas de culturas, suas
experiências de trabalho, que com seus históricos familiares e sua realidade cultural formam
seus valores e visão de mundo. (OLIVEIRA, 1999).
É de fácil percepção que uma sala de aula da EJA apresenta uma grande diversidade
dos alunos, com indivíduos com trajetórias de vida, idades, crenças, desejos e objetivos
diversos, isso já está entranhado em sua vivência, em companhia de seus valores e princípios,
montando assim sua identidade cultural. Assim, os alunos da EJA trazem uma visão de
mundo influenciada pelas identidades culturais inerentes a este público.
A decisão para o retorno à escola, vai ao encontro de uma série de fatores pessoais e
econômicos. O simples ato de estar na escola representa um fator importante tanto pelo custo,
como pelo desafio de se conciliar um novo projeto com a vida já ativa do aluno, o retorno da
possibilidade de desistência também faz parte desse processo. Somando aos problemas já
mencionados, o discente ainda espera encontrar, muitas das vezes, com modelo de escola que
já foram abandonado por eles, e por isso esperam encontrar um professor que apenas
transmita conhecimento, aplique tarefas, ensine para a memorização, pois para o aluno essa
seria a única forma de aprendizagem. (SILVA, 2009)

20

Outra característica encontrada no aluno da EJA é sua baixa autoestima, a qual
geralmente pode ser associada às constantes reprovações, que ocasionam uma parcela
significativa dos abandonos escolares, representando dessa forma um ciclo com repetidos
fracassos escolares, assim como outras formas de exclusão na sociedade. O retorno à escola
traz à tona os sintomas de baixa autoestima dos alunos, já que um novo quadro é apresentado
com sentimento de insegurança e desvalorização pessoal, sendo apresentado desta forma
como mais uma barreira imposta a este aluno.
Os alunos da EJA retornam à escola com o objetivo de obterem uma certificação, com
a esperança que com ela poderão ter acesso a melhores oportunidades. Nessa concepção,
retornam à escola, e por muitas vezes, chegam cansados do dia pesado de serviço e além de
frequentemente serem responsáveis pelos serviços domésticos da casa, precisam assistir aula,
o que lhes acrescenta uma enorme dificuldade nos estudos, muitos desses alunos desistem por
novamente não darem conta do conteúdo ou mesmo da rotina pesadas.
O último censo escolar fornecido pelo Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas
Educacionais (INEP), aponta para o total de 3 milhões de alunos matriculados nesta
modalidade, destes 61,3% dos alunos apresentam idade inferior a 30 anos, sendo em sua
grande maioria homens e negros, em contrapartida as mulheres representam a maioria acima
dos 30 anos com 59,0% dentro desta faixa etária.

3.1.2 – Ensino de Química para Jovens e Adultos
Para falarmos do ensino de química para jovens e adultos, primeiramente, precisamos
falar das características gerais do ensino de ciências para este módulo.
As finalidades do Ensino de Ciências (EC) foram modificadas ao longo dos anos, se na
década de 1950 seu objetivo primário era a formação de uma postura científica constituída
pela vivência do Método Científico, atualmente temos que a finalidade central do EC é a
alfabetização científico-tecnológica para o exercício da cidadania (ACEVEDO-DÍAZ;
VÁSQUEZ-ALONSO; MANASSERO-MAS, 2003).
Quando

interpretamos

de

maneira

literal

a

expressão

alfabetização

científico-tecnológica, podemos, de maneira equivocada, indicar que ela se refere apenas ao
fato de ler, escrever textos que tenham o apelo científico, caracterizadas pelas suas
particularidades e palavras técnicas. Diversos autores, porém, utilizam a expressão como uma
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metáfora de modo que possam ampliar essa compreensão como a exemplo de Chassot (2000,
p. 34) que nos define alfabetização científica como “o conjunto de conhecimentos que
facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do mundo onde vivem”.
Tendo essa necessidade da alfabetização científica em mente, é que a partir de
diretrizes nacionais que pretendemos possibilitar a igualdade de oportunidades para os
estudantes da EJA, assim como a ampliação do mundo em que vivem e experienciam. Com
esta compreensão, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos,
que estão explicitadas no Parecer CNE/CEB 11/2000 e na respectiva Resolução CNE/CEB
01/2000 e por último o Parecer CNE/CEB nº 6/2010, referentes às diretrizes curriculares do
Ensino Fundamental e Médio, possam ser adotados também para a modalidade da EJA.
Nesta perspectiva, as Diretrizes para a EJA ressaltam a preocupação em não utilizar os
pareceres e as resoluções do Ensino Fundamental e Médio sem uma devida contextualização
às características específicas dos estudantes do módulo da EJA. Deste modo, é necessário o
reconhecimento das identidades e a contextualização dos conhecimentos. (BRASIL, 2001).
O Parecer CNE/CEB 11/2000 que define que a Base Nacional Comum e sua Parte
Diversificada devem se integrar com o objetivo de promover a união entre a educação
fundamental e a vida do aluno. As áreas do Conhecimento visando à igualdade de acesso a
uma base nacional comum a todos os estudantes do país, nos mostra que a Base Comum
Nacional e sua Parte Diversificada devem se integrar em torno da articulação entre vários dos
aspectos da vida cidadã (descritos no parecer como a saúde, a sexualidade, a vida familiar e
social, o meio ambiente, o trabalho, a ciência e a tecnologia, a cultura, as linguagens).
Para exemplificar alguns dos modos de atingirmos estes pontos, os documentos
indicam a necessidade de considerarmos o desenvolvimento cognitivo dos estudantes assim
como suas características principais, para que a aprendizagem seja, de fato, significativa.
Também é ressaltado o papel do professor, que deve articular situações e atividades, baseadas
em questões relevantes para os discentes, com o intuito de tornar o aluno sujeito de sua
própria aprendizagem, ou seja
é do aluno, o movimento de ressignificar o mundo, isto é, de construir explicações,
mediado pela interação com o professor e outros estudantes e pelos instrumentos
culturais próprios do conhecimento científico.
(BRASIL, 1998).
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Analisando o contexto atual temos que a visão que temos acerca do ensino de ciências,
assim como o ensino de química propriamente dito, de acordo com diversos pesquisadores
tais como Maldaner (2000) e Schnetzler (2002), ainda não atingiu as necessidades
explicitadas nos pareceres e resoluções, tendo-se se caracterizada, entre diversos aspectos, por
ainda se prender ao empirismo, à matematização dos fenômenos e à memorização de uma
linguagem própria dessa ciência. Além de tais pensamentos serem encontrados
frequentemente em discursos de diversos docentes que atuam no ensino regular, essas ideais
também parecem povoar o pensamento dos educadores que atuam na EJA, apesar desta
modalidade da educação básica ter encaminhamentos legais e metodológicos específicos, os
quais se direcionam para um fazer pedagógico diferenciado./
Ainda segundo Oliveira (1999) ao depararmos com o ensino da EJA não iremos
trabalhar apenas com uma questão referente a especificidade etária, mas sim de conceitos
culturais específicos, e que esta diversidade de indivíduos compõe uma sociedade de
diferentes valores e culturas. Esse pressuposto indica ainda que é de extrema importância
entendermos aquele adulto como um ente participante de determinado grupo específico da
sociedade que não conseguiu prosseguir no ambiente escolar na idade correta, pois em uma
grande maioria dos casos, esse grupo está marginalizado pela sociedade.
Para os docentes é um desafio ainda maior ensinar Química específica para os
educandos da Educação de Jovens e Adultos.. Bonenberger et al. (2006, p.1), nos diz que,
muitas das vezes, os alunos dessa modalidade de ensino apresentam algumas dificuldades
específicas desta modalidade e, consequentemente, apresentam frustrações por não se
acharem capazes de compreender conceitos de Química, e assim não conseguirem perceber a
importância desta disciplina no seu dia a dia.
Em relação ao Ensino de Química, os conteúdos geralmente são apresentados de forma
descontextualizada e fragmentada, o que faz com que os alunos não percebam a necessidade
de se aprender o conteúdo de Química. Essa fragmentação e contextualização dos conteúdos
químicos, tendem a ser um dos principais responsáveis pela rejeição da Química pelos
alunos, dificultando, desse modo, o processo de ensino-aprendizagem (LIMA et al., 2000; SÁ,
2006). Temos diversos autores que defendem a necessidade da contextualização no ensino de
Química (LIMA et al., 2000; SILVA, 2007), sendo que, ainda de acordo com Silva (2007,
p.66), “a contextualização no ensino de Química tem como grande vantagem possibilitar ao
aluno uma educação para a cidadania concomitante à aprendizagem significativa dos
conteúdos”. Então temos que além dos fatos apresentados, o professor e os educandos devem
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dialogar sobre os conhecimentos envolvidos no processo educativo. Segundo (DELIZOICOV;
ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011). O diálogo necessário se remete aos conhecimentos que
ambos, educador e educando, são agentes ativos da educação e detêm respeito acerca do tema,
do objeto de estudo e de sua compreensão.
Sendo assim, para minimizarmos as dificuldades enfrentadas pelos alunos da EJA, no
que se refere ao ensino de química, é necessário levarmos em consideração o conhecimento
prévio dos educandos para deste modo poder-se elaborar uma proposta de Ensino de Química
que vise auxiliar o pensamento científico dos educandos, a fim de que esse componente não
seja visto como algo distante do seu dia a dia. (BRASIL, 2013).
Uma das alternativas oferecidas pelo PCNEM+ (BRASIL, 2002) para uma possível
integração entre o conhecimento escolar e a realidade do aluno é a contextualização, onde os
conhecimentos serão trabalhados dentro de um contexto motivador, com uma temática rica e
de fácil associação. Freire (2005) ainda destaca a importância da identificação de temas
geradores para a educação de jovens e adultos, esta prática acaba surgindo a partir da
problematização de situações do cotidiano dos educandos, e que devem ser trabalhadas em
sala de aula com o intuito de que ocorra uma tomada de consciência dos mesmos.
Desta maneira, ensinar Química para que possamos formar um cidadão crítico,
participativo e consciente de suas escolhas, compreende não só a abordagem matemática e
quantitativa dos conteúdos, mas também abordagens de temas e conceitos químicos que
permitam ao educando compreender fenômenos, opinar a respeito de forma participativa na
sociedade como um todo.
3.2 – O Movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade – CTS
De acordo com Ratcliffe (2001), começou-se a levantar debates sobre o movimento
CTS, na Europa e nos Estados Unidos, desde meados da década de 1930, quando começam
emergir discussões no campo da educação científica que já tentavam formar uma ligação entre
o conhecimento científico com a formação cidadã crítica, mas que infelizmente não se
mostrou tão influente diante da reafirmação das características tradicionais da ciência pura
prevalente nas escolas, que vieram a se reafirmar nos anos de 1950.
A concepção tradicional da ciência, reforçada durante este período, colocava a ciência
e a tecnologia em lugar privilegiado. A autonomia e o caráter heróico que essa visão
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propunha, eram difundidas no “ ‘modelo linear de desenvolvimento’: + ciência = + tecnologia
= + riqueza = + bem estar social” (PALACIOS et al.,2003).
Porém tais princípios começam a ser questionados, pela sociedade quando se começa a
testemunhar desastres de ordem social, política e ambiental, relacionados diretamente a elas,
que acaba levando também a um questionamento mais profundo sobre os propósitos da
educação científica.
Santos (2011), nos afirma que as discussões sobre os propósitos de uma educação
científica são debatidos desde o século XIX, podendo variar de acordo com o contexto
histórico-social desde de uma luta por uma popularização científica para as massas, ou a pura
e necessária formação de cientistas. Durante a época de Guerra Fria, a emergência da
formação especializada, priorizava currículos que valorizassem o método científico, já em
outro contexto, na década de 1970, as inquietações com os problemas ambientais e bélicos
decorrentes da ciência e tecnologia conduziam a uma educação científica para a cidadania
(SANTOS, 2011).
Decorrente do mal uso e às consequências associadas ao uso da ciência e tecnologia,
alguns dos aspectos éticos do trabalho dos cientistas, como suas responsabilidades, limitações
e cumplicidade, passam a ser questionados mais frequentemente, ultrapassando o âmbito
social e político, repercutindo em uma nova percepção da ciência e tecnologia, assim como
também no campo acadêmico e educativo (SANTOS; MORTIMER, 2001). Desta forma, da
época frente à ciência e tecnologia fizeram com que os movimentos CTS começassem a
ressurgir mais fervorosamente na década de 1950, se intensificando nos anos de 1960 e 1970
(PALACIOS et al., 2003).
Nesse contexto, surgem de forma relacionadas três movimentos CTS em locais
distintos: a Norte-americana e a Européia, que são marcadas por enfoques diferenciados,
porém indo ao encontro de um núcleo comum: a quebra da percepção de ciência como pura e
neutra politicamente, a crítica à concepção de tecnologia como ciência aplicada e a promoção
de uma maior participação pública na tomada de decisão (STRIEDER, 2012). E, por último,
em um contexto dentro da América Latina, surgiu o Pensamento Latino Americano em
Ciência Tecnologia e Sociedade (PLACTS), que também se correlaciona entre as duas
tradições – Norte-americana e Européia – entretanto, tem sua base, objetivos e
desenvolvimento distinto dos países considerado avançados (DAGNINO, 2008).
Nos estudos da tradição norte-americana, podemos notar que seu foco primário é nas
consequências ambientais e sociais da ciência e tecnologia (PALACIOS, et al. 2003). Temos
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assim, esta tradição como defensora assídua da participação cidadã nas políticas públicas
acerca de ciência e tecnologia. Ainda de acordo com Pinheiro, Silveira e Bazzo (2009):
Nela, a tecnologia é vista como um produto que tem capacidade de influenciar nas
estruturas e na dinâmica social. Para tanto, recorre à reflexão ética, política, baseada
num caráter humanístico. É uma tradição mais ativista que se insere em movimentos
de protesto social ocorridos durante os anos de 1960 e 1970, buscando reflexões nos
âmbitos educativo e ético, além de incentivar a democratização na tomada de
decisões nas políticas tecnológicas
(PINHEIRO; SILVEIRA; BAZZO, 2009, p. 7).

Quanto a tradição européia, sua principal característica é a investigação acadêmica,
que buscava, além dos conhecimentos de caráter educativo e de divulgação, uma base das
ciências sociais, o que lhe proporciona a ter uma visão macrossocial, com ênfase na dimensão
social, buscando desta forma como as diferenças sócio-culturais têm influência em um
contexto científico e tecnológico, neste aspecto vemos uma tradição focada nos estudos dos
antecedentes sociais sobre ciência e tecnologia.(PALACIOS et al., 2003)
Já os PLACTS, vieram a surgir no final da década de 1960, em respostas às críticas em
relação à ciência e tecnologia e às políticas que a envolviam. Com as Políticas em Ciência e
Tecnologia (PCT) como norteadoras, o PLACTS busca uma identidade autônoma da América
Latina no plano internacional, com o foco em equidade econômica e reparação social.
Buscando assim uma participação pública na ciência. De tal maneira, que sua origem se dá no
entendimento de que as questões de ciência e tecnologia competem a políticas públicas em
um contexto da América Latina. Auler (2011), nos mostra que este pensamento veio a
contribuir de forma significativa para o debate do movimento CTS no campo educacional.
Reinventar CTS, no campo educacional, dando-lhe originalidade, passa pela
incorporação crítica, neste, de produção realizada no âmbito do Pensamento LatinoAmericano em Ciência, Tecnologia e Sociedade (PLACTS), participando na
elaboração de parâmetros para a definição da PCT. Uma educação voltada para a
formação de sujeitos autônomos, aptos a problematizar prescrições emanadas de
outros contextos. Caminhar autonomamente implica, hoje, assim como, ontem, no
âmbito do PLACTS, problematizar a transferência de tecnologia como solução para
os problemas da América Latina, rejeitar a transferência acrítica, a tentativa de
universalização da agenda de pesquisa. Uma agenda associada a um modelo de
desenvolvimento insustentável
(AULER, 2011, p. 94).
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Especificamente no Brasil, já se falava em educação com caráter científico voltado à
cidadania desde os anos de 1970, porém foi somente a partir de 1990, depois da realização da
“Conferência Internacional sobre Ensino de Ciências para o Século XXI: ACT –
Alfabetização em Ciência e Tecnologia”, pelo Ministério da Educação, que o slogan CTS
passa de fato a ser utilizado com maior frequência em revistas e apresentações de trabalhos
em eventos da área de ensino de ciências (SANTOS, 2008, p. 109).
3.2.1 - Os Princípios da Educação CTS
Posto então o contexto histórico em que o movimento vem a surgir, passaremos a
abordar um pouco dos seus conceitos fundamentais e princípios norteadores.
Dentro da proposta CTS, a ciência deve possuir um caráter provisório e incerto, que
permita que as opiniões que se manifestam dentro dela possam ser contrastadas, podendo e
devendo ter suas implicações e repercussões avaliadas pela sociedade, sendo necessário para
isto, conhecer seu caráter histórico-social para que se entenda suas implicações. (SANTOS,
SCHNETZLER, 2015).
Quanto à tecnologia, não devemos ter visões simplificadas sobre a mesma e nem
enxergá-la apenas como um produto da ciência, pois esta visão nos leva uma compreensão
limitada, reduzindo a enumerações de aplicações dos conhecimentos científicos. De acordo
com pesquisadores da área, quando pensamos em tecnologia devemos considerar sim suas
questões técnicas, mas também devemos considerar seu aspecto organizacional como as
atividades econômicas incluindo a participação de usuários e consumidores, bem como seu
caráter cultural e de consciência social, que nos implique a assumir uma posição mais crítica
nas decisões sobre o uso e desenvolvimento de tecnologia. (SANTOS; SCHNETZLER,
2015).
Pois é necessário considerarmos, que a presença da tecnologia nas práticas sociais é
uma das características predominantes na sociedade contemporânea, tendo a capacidade de
modificar a cultura local, sendo assim de extrema importância a reflexão sobre a mesma.
Da mesma forma, compreendemos então, conforme nos mostra Strieder (2012) que
assim como há diferentes visões para a ciência e tecnologia, também existem diferentes
olhares sobre a sociedade.
Caracterizando-se como uma concepção ampla, a participação e inter-relação de
diferentes características é que o conceito de sociedade nos termos da CTS também se firma,
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devendo proporcionar aos alunos uma compreensão de seu poder de participação e decisão,
que os levam para uma formação cidadã (SANTOS; SCHNETZLER, 2015).
Assim, podemos afirmar que CTS não é uma mera junção de elementos da ciência
com a tecnologia e a sociedade, que “[...] mesmo no contexto educacional há várias maneiras
de organizar os olhares para a ciência, a tecnologia e a sociedade, orientadas por
preocupações diferentes das nossas” (STRIEDER, 2012).
Portanto, diferente do ensino tradicional de ciências em que o conteúdo científico,
apresenta a memorização de conteúdos como verdades absolutas e a matematização dos
problemas, ensinado ainda de forma isolada da tecnologia e sociedade, o ensino de ciências
em CTS deve dar lugar central ao aluno ao considerar que, se a compreensão do mundo a sua
volta se dá por meio das suas experiências cotidianas e sua bagagem cultural.
Autores como Santos e Mortimer (2001) definem como objetivo central deste
movimento a promoção de uma educação voltada para a alfabetização científica e tecnológica
visando uma formação para a cidadania, que auxilie na construção de conhecimentos,
habilidades e valores necessários para que os alunos tomem decisões e atuem com
responsabilidade social sobre questões de ciência e tecnologia na sociedade.
Os conceitos apresentados nos mostram que o ensino de ciências na visão CTS
apresenta objetivos que apontam para uma formação mais ampla e comprometida com a
participação pública nas tomadas de decisões e não apenas com uma mera memorização dos
conteúdos. Percebemos que no ensino da EJA existe uma necessidade em promover uma
visão mais ampla sobre estas atividades humanas para que os educando possam garantir o
exercício de sua cidadania pelos diversos segmentos da sociedade.
3.3 - As relações entre o movimento CTS e o referencial Freireano.
A abordagem inicial de Paulo Freire ocorreu com os camponeses e na interação com
trabalhadores adultos, como ele próprio nos relata (FREIRE, 2006). Envolto neste contexto,
Freire aprendeu sobre a humildade que deveria ter como professor em relação ao
conhecimento prévio desses trabalhadores, emergindo desta forma a integração entre o
conhecimento intelectual, que antes eram restritos a formalidade e a sabedoria dos
trabalhadores para uma compreensão mais real do conhecimento.
A fundamentação da presente pesquisa no referencial freireano se dá pelas
semelhanças entre o universo que Freire estudou e a partir do qual estabeleceu os pilares de

28

sua teoria de construção do conhecimento com a alfabetização científica mediada pela
educação CTS em um contexto da educação de Jovens e Adultos, focando nos pontos de
convergência entre a educação CTS e a pedagogia Freiriana direcionada para o ensino de
ciências na escola, em uma perspectiva de buscar um ensino que vise à formação de cidadãos
que sejam capazes de atuar de forma consciente e transformadora na sociedade em que vivem.
Podemos entender então, após os aspectos já analisados nos capítulos anteriores, que a
visão que Freire tinha para a educação, quando se articula com o enfoque educacional CTS,
permite o desenvolvimento de um conhecimento que está associado a inúmeras maneiras que
a realidade pode se apresentar e que muitas vezes se distancia do conhecimento sistematizado
de forma fragmentada, característica da linha tradicional de ensino conservadora e pouco
flexível.
Freire, nos diz que:
O povo pode ensinar-nos muitas coisas, mas a maneira de ensinar do dominado é
diferente da maneira de ensinar do dominador. Os trabalhadores ensinam em
silêncio, por seu exemplo, por sua condição. Não atuam conosco como professores.
Por isso, nós, enquanto seus professores, devemos estar completamente abertos para
sermos seus alunos, para aprender pela experiência com eles, numa relação
educacional que é, em si mesma, informal.
(FREIRE, 2006, p. 42).

A temática da realidade dos educandos vinculadas a problematização e dialogicidade,
é fator comum tanto a pedagogia de Freire quanto ao movimento CTS, por fazerem do
conhecimento uma ferramenta para a compreensão e entendimento da realidade, em busca de
se tornar um cidadão pleno.
Na metodologia proposta, alinhamos uma proposta metodológica para investigar e
analisar alguns dos aspectos da apropriação de conhecimentos básicos sobre ciência e
educação sexual.
Um dos pontos fundamentais da pedagogia de Freire que utilizaremos, serão os temas
geradores, que são fundamentados principalmente nas argumentações apresentadas por Paulo
Freire, em seu livro Pedagogia do Oprimido (2005). Freire, partindo de pressupostos
teórico-metodológicos que dialogam com a realidade dos estudantes, nos mostra de forma
clara e precisa diversos métodos que nos ajudam a entender melhor os temas geradores.
Ao analisarmos as relações homem - mundo, a partir dos temas geradores, Freire nos
esclarece que o conteúdo programático da educação dialógica retrata os anseios do povo e as
situações de opressão abrindo assim um diálogo acerca da compreensão crítica da realidade.
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Na busca por uma educação libertadora, é imprescindível que o educador conheça o educando
e as práticas sociais e econômicas que norteiam a comunidade em que o educador atua. Freire
(2005) ainda nos salienta que: “ é importante enfatizar que o tema gerador não se encontra nos
homens isolados da realidade, nem tampouco na realidade separada dos homens e só pode ser
compreendida nas relações homem - mundo”.
Ainda nos é esclarecido por Freire que:
Os temas, em verdade, existem nos homens, em suas relações com o mundo,
referidos a fatos concretos. Um mesmo fato objetivo pode provocar, numa
subunidade epocal, um conjunto de temas geradores, e, noutra, não os mesmos,
necessariamente. Há, pois, uma relação entre o fato objetivo, a percepção que dele
tenha os homens e os temas geradores. É através dos homens que se expressa a
temática significativa e, o expressar-se, num certo momento, pode já não ser,
exatamente, o que antes era, desde que haja mudado sua percepção dos dados
objetivos aos quais os temas se acham referidos.
(FREIRE, 2005, p. 139).

Desse modo, entendemos que todo o conhecimento é comprometido socialmente,
interligado e dependente de outros conhecimentos. Entendemos, também, que em uma
aprendizagem significativa, a função do educador é gerar a capacidade dos alunos
compreenderem e intervirem na realidade na qual estão inseridos, numa perspectiva autônoma
e crítica.
3.4 - Educação Sexual como ferramenta de aprendizagem
Freire nos diz que educar deve ser constituído do ato de buscar o fortalecimento da
autonomia do educando e não sua dependência do mundo que o oprime, estimulando-o desta
maneira a tomar decisões e buscar pelo controle de sua própria vida. Assim, pode-se notar a
importância da abordagem sobre Educação Sexual para que os educandos possam tomar
consciência dessa realidade. Para isto se faz necessária uma leitura dialógica do mundo, onde
eles devem passar a se tornar sujeitos ativos e participantes das decisões para ter o poder de
modificá-las, reconhecendo seu potencial transformador e criador, colaborando de forma
efetiva na solução de problemas.
A BNCC nos mostra que nos anos finais do ensino fundamental na área de Ciências
da Natureza é fundamental a abordagem de temas como reprodução e sexualidade,
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contribuindo para a formação de estudantes reflexivos e responsáveis por suas escolhas,
valorizando a si mesmo e ao coletivo; com um cuidado integral com a saúde física, sexual,
reprodutiva e sobretudo mental. Já no Ensino Médio, a BNCC apresenta uma continuidade à
formação do Ensino Fundamental, ela nos diz que o conhecimento é explorado de forma a
ampliar e aprofundar as competências, o aluno deve saber relacionar a aprendizagem
aplicando o conhecimento na vida individual e no âmbito social ao qual vive, enfrentando
questões do cotidiano sobre consumo, energia, segurança, ambiente, saúde, entre outras
(BRASIL, 2017).
Deste modo, é fundamental que as escolas passem a adotar propostas metodológicas
para a inclusão da abordagem sobre educação sexual, pois a escola tem a missão não só de
preparar os alunos para um determinado grau de escolaridade, como também para a vida em
sociedade (ALMEIDA; SANTOS, 2014). A abordagem deve ser feita de forma
interdisciplinar, em diferentes momentos e perspectivas, não sendo função somente do
professor de Ciências ou Biologia, mas de toda a unidade escolar. A sexualidade deve ser
discutida com pluralidade e reconhecimento, e em todos seus aspectos biológicos,
sociológicos, culturais, afetivos e Químicos (BORTOLINI et al., 2014).
Além disso, devemos sempre nos reforçar que a educação sexual não pode reproduzir
valores morais ou impor práticas e comportamentos. Mas sim, construir uma reflexão crítica
junto

aos alunos, com diversidade de ideias de amar, de forma que os mesmos tenham

autonomia para escolher as práticas conforme sua vontade, mesmo que essas sejam menos
indicadas pelo professor. Lembrando que sexualidade não é somente infecções, doenças e
reprodução, é também afeto, carinho, prazer e relações (BORTOLINI et al., 2014).
Embora o olhar biológico tenha lugar privilegiado nos discursos normatizadores sobre
a sexualidade, o olhar químico também está presente neste discurso, ao relacionar as
moléculas hormonais e processos bioquímicos que ocorrem.
Desse modo, é necessário identificarmos e analisarmos como nós professores e os
estudantes utilizamos os conhecimentos científicos em nossas falas, se mostrando
fundamental problematizá-los, levando a um debate necessário para a formação de cidadãos
críticos. Problematizar o papel da escola na educação sexual dos jovens torna-se fundamental
no âmbito de relações de poder/saber.
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4 METODOLOGIA
Esta pesquisa, inicialmente de tipo exploratório,

fundamentada na análise de

conteúdo, que nos traz um método de tratamento e análise de dados qualitativos em que
procuramos encontrar incidências de temas, palavras e frases. A análise de conteúdo segundo
a autora é:
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens,
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens
(BARDIN, 2011, p. 48).

Tendo como objetivo favorecer uma primeira aproximação entre a educação sexual e a
possibilidade de abordar esses assuntos no ensino de química. O estudo de caráter
exploratório possibilita ao professor-pesquisador aumentar sua experiência e conhecimento
sobre um problema ou fenômeno (TRIVIÑOS, 1987), para assim definir melhores caminhos
metodológicos para o estudo desses fenômenos. Nessa linha metodológica, nos baseamos em
uma coleta de dados qualitativos e a construção de reflexões a partir dos mesmos. Esperamos
que em próximas pesquisas que possam derivar deste trabalho, possam conhecer relatos,
experiências, histórias, narrativas e discursos que nos permitam caracterizar qualitativamente
a percepção dos futuros professores.
Procuramos então uma metodologia com a finalidade de construir um instrumento de
análise capaz de identificar as estratégias didáticas a serem abordadas na perspectiva da
Educação Química com enfoque CTS dentro do Ensino na Educação de Jovens e Adultos,
investigando como o enfoque CTS, abordando questões do cotidiano no Ensino de Química
pode contribuir de forma significativa no aprendizado dos conteúdos e na formação de
cidadãos, alunos conscientes de suas funções, direitos e deveres perante a sociedade.
As diversas considerações feitas ao longo do trabalho apontam para a construção de
uma proposta que contemple o Ensino de Química com enfoque CTS em seu sentido mais
amplo, ou seja, não apenas como um artifício a ser inserido no conteúdo programático para
complementar o estudo de conteúdos, mas direcionar o aluno para uma alfabetização
científica.
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O projeto está baseado nas modalidades do movimento CTS. Sendo que nestas
modalidades o ensino abre discussões e questionamentos do que seja Ciência e Tecnologia.
Os conteúdos desenvolvidos são ministrados de forma interdisciplinar dentro do contexto
educacional, de modo que possa proporcionar ao educando uma ampla compreensão das
diversas inter-relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade.
Em um primeiro momento, será feito um levantamento por parte do professor dos
alunos que já são pais, ou que têm adolescentes e crianças em casa, através de um
questionário simples e objetivo, de forma anônima, sem a obrigatoriedade de identificação por
parte do aluno, sendo solicitado somente o sexo e a idade do educando, tendo como objetivo
fazer uma análise qualitativa e não quantitativa do perfil dos educandos da sala.
Pois como nos diz Strieder (2012) os critérios de seleção de conteúdos ou de temas
com enfoque CTS devem abranger os interesses, as necessidades e as motivações dos alunos.
Para o autor, existe a necessidade de compreendermos, a partir dos conceitos e teorias da
ciência, o mundo físico e tecnológico que rodeia os educandos, entender seu próprio corpo e o
planeta em que habitam. Assim, propostas do movimento CTS pretendem contribuir para a
construção de uma sociedade mais cientificamente alfabetizada, sem que se restrinja ou
neutralize a ciência.
Dando continuidade a sequência didática, será dado aos alunos o texto “Meio século
de revolução sexual: liberdade ou novas amarras?” publicada na revista DW Brasil (Anexo
A), como método de inserir o tema gerador, a educação sexual, onde contextualizamos o
cenário político e cultural que levou a criação de diversos métodos contraceptivos e uma
maior liberdade sexual para época, assim como a pressão da indústria, por parte financeira, no
desenvolvimento de novas tecnologias comercialmente aceitas. Neste momento deverá ser
proposto para os alunos uma roda de conversa, para que possam debater sobre as opiniões
acerca do tema, tendo como esse momento o professor como mediador da conversa,
esperamos que nesse momento os alunos repassem seu conhecimento do cotidiano para a sala
de aula, assim como que eles percebam as influências sociais, culturais e comerciais em
determinados assuntos de âmbito científico.
Logo após, será levado aos alunos a fórmula estrutural das moléculas de testosterona e
progesterona, deve ser solicitado aos alunos que apresentem a diferença entre as duas
estruturas e que reflitam sobre quais os conhecimentos os mesmo já apresentam, neste ponto
devemos apresentar uma breve explicação sobre grupos funcionais, tais como a cetona e o
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álcool apresentados nas moléculas, aprofundando a explicação no decorrer da sequência
didática.

Figura 1 - Moléculas de Testosterona e Progesterona. (Próprio Autor)

Na continuidade, o professor deve trazer alguns dos conceitos básicos de química
orgânica para a discussão, tais como nomenclatura de cadeias carbônicas, utilizando sempre
que julgar possível e necessário, simplificações de moléculas bioquímicas voltadas ao caráter
sexual do corpo humano, já que a maioria apresenta grupos orgânicos e estruturas mais
complexas para aquela etapa de conhecimento.
Posteriormente, deve-se explicar os parâmetros que se utilizam na nomenclatura, tais
como número de carbonos, tipo de ligações, tipo de cadeias e ramificações e por fim trazendo
a questão anterior das diferenças entre as moléculas, alguns das funções orgânicas mais
usuais, construindo assim junto com os alunos uma tabela para que eles possam consultar nos
momentos seguintes, para finalizar este momento, alguns exercícios de fixação serão
propostos, para que os alunos possam aplicar o conhecimento adquirido, dando os nomes,
características e funções orgânicas de determinados compostos bioquímicos, será permitido
que os alunos ajudem uns aos outros, para promover uma maior interação entre os mesmos,
assim como a tabela construída previamente.
Prosseguindo pelo percurso metodológico, propomos que seja trabalhado os conceitos
químicos e biológicos, de forma interdisciplinar, envolvidos na temática, dessa forma, os
objetivos devem ser abordar os conceitos da biologia e da química, como hormônios,
genética, sexo biológico, relacionando esses conceitos aos seus respectivos caráteres sociais e
tecnológicos, problematizando questões como, corpo, anabolizantes, anticoncepcionais,
cirurgias, padrões de beleza, sexismo e etc. Como exemplo temático temos a apresentação
das funções como éter e fenol e suas respectivas propriedades utilizando como problemática
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as moléculas de 4-metoxiestrona, estriol e testosterona sempre correlacionando com suas
funções no organismo humano.

Figura 2 - Representação molecular das moléculas de 4-metoxiestrona, estriol e testosterona. (Próprio
Autor)

O encontro deve ser realizado de forma expositiva dialogada, onde sejam trabalhados
os conceitos científicos, e que esses sejam relacionados com as vidas dos alunos.
No próximo momento, continuaremos a abordar conceitos de bioquímica mais
profundamente, como este trabalho tem seu foco nos estudantes da Educação de Jovens e
Adultos foi pensada na criação de um ambiente que favorecesse a discussão sobre os
hormônios abordados nas aulas anteriores e seu funcionamento no organismo, para isto
utilizaremos alguns dos métodos contraceptivos existentes. Pedindo para que os alunos
possam citar alguns dos métodos que conheçam, com isso passaremos a explicar pontos mais
específicos do conteúdo de bioquímica.
Utilizando o quadro negro, para poder iniciarmos o ensino de forma organizada e
coerente, permitindo que os alunos tomem as anotações necessárias, tornando assim o
ambiente propício tanto para a abordagem dos conteúdos propostos quanto a compreensão dos
estudantes durante as aulas devido a associação com o mundano, fazendo com que o assunto
saia das paredes da sala de aula. Como afirma Moreira (2006), é necessário “[...] fazer uma
espécie de “mapeamento” da estrutura conceitual do conteúdo e organizá-lo sequencialmente
de acordo com essa estrutura. Trata-se aqui de se preocupar com a “qualidade” do conteúdo e
não com a “quantidade”.”
Para isso, iniciaremos a aula com uma rápida revisão das nomenclaturas e funções
orgânicas, apresentados aos alunos no momento anterior, e a partir da discussão realizada,
sobre os métodos contraceptivos um novo momento de fixação de conceitos deverá ser
realizado, mostrando a partir deste ponto, a presença da química em seu dia a dia. Após os
alunos devem ser questionados novamente a respeito dos métodos contraceptivos
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apresentados e quais correspondiam aos maiores índices de eficiência, trazendo à tona o
conteúdo de bioquímica, como os grupos principais tais como: carboidratos, proteínas e
lipídeos. Neste momento, esperamos que os educandos levantem hipóteses sobre o
funcionamento, além de incentivar colocações sobre o cotidiano dos mesmos, notícias
veiculadas pela mídia, relatos de experiências pessoais relacionadas à prevenção, entre outros.
Favorecendo uma ampla discussão entre eles próprios e o professor.
Se aproximando da etapa de conclusão desta sequência didática, será explicado, em
uma roda de conversa, como parâmetros químicos e biológicos podem ajudar a definir a
escolha de métodos contraceptivos diferentes e como eles podem afetar diferentes pessoas
com diferentes efeitos colaterais, sendo necessário o conhecimento acerca da ciência e
tecnologia por trás de cada processo, para que os alunos, possam escolher conscientemente a
melhor opção para eles, assim como também abrir um diálogo sobre como as características
bioquímicas, sociais e tecnológicas influenciam sobre a nossa própria percepção de
sexualidade, para que deste modo possam repassar o conhecimento a seus filhos e
responsáveis, cumprindo assim uma enorme função social em seu ambiente próximo.
Na última etapa apresentada, será realizado um experimento simples, que pode ser
realizado dentro da própria sala, com o objetivo de mostrar como funciona o teste de DNA,
comparando com os conhecimentos bioquímicos já levantados, de forma que os alunos
possam relacionar os conceitos bioquímicos aprendidos ao teste em si.
Neste momento, será passado aos alunos o vídeo do canal do Youtube, Manual do
Mundo, intitulado: “Como é feito um TESTE DE DNA? #Boravê no laboratório DE
VERDADE!”,

que

pode

ser

encontrado

no

link:

https://www.youtube.com/watch?v=giGxk2bBb-Y, que explica todo o processo laboratorial da
análise de DNA, assim como as diversas aplicações práticas que esse tipo de análise nos
oferece.

36

Figura 3 - Thumbnail do vídeo apresentado. (Youtube)

Para reforçarmos os conteúdos práticos apresentados, pediremos aos alunos que façam
um breve relato escritos sobre os principais assuntos abordados no vídeo, identificando e
correlacionando como os temas já abordados em sala de aula, servindo também como
preparativo para a etapa experimental seguinte.
Começaremos a montagem do experimento, dividindo a sala em grupos de 3-4 alunos,
após a formação do grupos serão explicadas novamente as etapas presentes na análise de
DNA, onde priorizamos a primeira etapa, que é isolação do DNA do resto da matéria
orgânica, esta parte da explicação será demonstrada de forma simplificada através do
experimento da Extração do DNA do Morango, que têm o seu roteiro experimental descrito
no Anexo B.
No último momento, será solicitado aos alunos que realizem uma redação, que
contemple os conteúdos abordados pela sequência didática, sendo levada em consideração
para a correção, desde a parte histórica, até os conceitos bioquímicos apresentados em sala,
para que possamos avaliar de forma qualitativa e não quantitativa as questões, mas pontuando
o texto pelos conceitos desenvolvidos no mesmo, para podermos observar se realmente houve
uma aprendizagem significativa e de importância pessoal e social, acerca dos mitos e
verdades que permeiam os métodos contraceptivos.
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5 RESULTADOS ESPERADOS
A abordagem da temática da educação sexual por meio do diálogo de conhecimentos
da química e da biologia se mostra uma possibilidade real em diversos contextos educativos,
particularmente quando tratamos da EJA. Pois apresentamos uma visão onde é possível
construir pontes e diálogos interdisciplinares, que tirem o ensino da química e de biologia de
seus moldes reducionistas, matematizados e deterministas sobre o corpo e sexualidade.
Nesse sentido, entendemos esta proposta metodológica como uma prática social que
sugere que não só haja a mudança de hábitos, práticas e atitudes, mas principalmente, que
ocorra uma mudança na forma de pensar, sentir e agir através da seleção e utilização de
métodos pedagógicos participativos e problematizados. Temos a educação sexual na escola
como ainda sendo objeto de polêmica no meio educacional. A escola brasileira, pública e
privada, sempre manteve este tema distante de seus procedimentos, do currículo e das
responsabilidades institucionais. (NUNES, 2000).
Partindo deste ponto, esperamos que em um primeiro momento, quando levantamos o
perfil social da sala de aula onde será aplicado a metodologia apresentada, consigamos induzir
os alunos a levantarem falas significativas. De acordo com Freire (2005), o caminho que
devemos percorrer para alcançarmos essas falas significativas é propor ao aluno, 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. As contradições presentes nas situações existenciais do povo, surgiria através desta
primeira abordagem, a qual revelaria as situações significativas e conflituosas, uma vez que “é
na realidade mediatizadora, na consciência que dela tenhamos educadores e povo, que iremos
buscar o conteúdo programático da educação.” (FREIRE, 2005, p.50)
Buscando assim, confrontar os modelos anti-dialógicos que chegam sem nenhum
questionamento. Freire, vem dizer que é pelo diálogo que se chega ao “universo temático do
povo ou o conjunto de seus temas geradores” (FREIRE, 2005).
Prosseguindo com as expectativas a serem alcançadas, apresentamos um texto mais
formal (ANEXO A), com o conteúdo mais adulto, buscando romper com a visão infantilizada
que por muitas das vezes cerca o público da EJA. Di Pierro, Joia e Ribeiro (2001, p. 70) nos
afirmam que:
[...] os objetivos da formação de pessoas jovens e adultas não se restringem à
compensação da educação básica não adquirida no passado, mas visam a responder
às múltiplas necessidades formativas que os indivíduos têm no presente e terão no
futuro. (DI PIERRO, JOIA e RIBEIRO, 2001, p.70)
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Pinto (2005, p. 91) nos mostra que esta concepção infantilizada nos leva aos mais
graves erros pedagógicos pela aplicação ao adulto de métodos impróprios e pela recusa em
aceitar os métodos de educação integradores do homem em sua comunidade, que possam se
utilizar do seu conhecimento para compreendê-la e modificá-la.
É necessário também que a estes alunos que já estão inseridos na sociedade, comecem
a questionar sobre os impactos que a evolução e aplicação da ciência e tecnologia têm sobre
seu meio social e dessa forma perceber que, muitas vezes, a ciência e tecnologia não atendem
à maioria, mas, sim, aos interesses das classes mais dominantes. Bazzo (1998, p. 34) comenta
que: “o cidadão merece aprender a ler e entender – muito mais do que conceitos estanques - a
ciência e a tecnologia, com suas implicações e consequências, para poder ser elemento
participante nas decisões de ordem política e social que influenciarão o seu futuro e o dos seus
filhos”.
A ideia do ponto seguinte é aproximar os conceitos acerca da educação sexual já
vistos até o momento com a química orgânica, apresentando as moléculas de testosterona e
progesterona, solicitando que apontem diferenças entre as moléculas, o professor deve trazer
neste momento a função biológica dessas moléculas, mostrando a conexão entre a molécula
de progesterona e do estrogênio, tão presente em diversas pílulas anticoncepcionais,
mostrando novamente as similaridades e os grupos funcionais entre as moléculas.

Figura 4 - Fórmula Estrutural da Progesterona e Estrogênio. (Próprio Autor)

Buscamos com isso considerarmos a sexualidade como algo inerente à vida e à saúde,
que pode ser notada na maioria das etapas do desenvolvimento. Englobando tanto o papel do
homem quanto o da mulher, o respeito por si e os estereótipos atribuídos e vivenciados em
suas vidas, o avanço da de doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez indesejada na
adolescência, entre outros que se apresentam como problemas atuais e preocupantes.
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Percebemos o papel fundamental da química, quando esta se insere neste tema ao
relacionar os hormônios com a função biológica que estas moléculas desempenham no
organismo. É necessário analisarmos como os alunos utilizam estes conhecimentos e levando
ao estudante a se questionar e deste modo construir sua própria percepção sobre seu corpo e
sobre o tema de educação sexual. Torna-se fundamental então utilizarmos deste novo
conhecimento a ser adquirido para desconstruir os tabus relacionados à proposta apresentada
levando em consideração toda a questão social e cultural que os permeia, e assim, incitar uma
problematização acerca disto para a formação de cidadãos críticos e com uma bagagem maior
em sua alfabetização científica. Desta maneira, a escola apresenta um um papel fundamental
na constituição da sexualidade dos seus alunos.
Esperamos também com a utilização do recurso do vídeo, possibilitar uma melhor
compreensão do tema, Arroio e Giordan (2006) nos mostram que a utilização da ferramenta
de vídeo no ensino possibilita uma compreensão facilitada dos conteúdos considerados
abstratos. Com a utilização de um vídeo podemos apresentar um novo conteúdo, instigando
a curiosidade pelo tema trabalhado e até mesmo favorecer novos diálogos.
Esperamos assim que com esta proposta metodológica, possamos alcançar de maneira
efetiva os alunos da EJA, que vem sendo negligenciados durante um grande período da
história da educação brasileira, abrindo desta forma um grande frente de pesquisa acerca do
tema da educação sexual, destinada prioritariamente para este grupo.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento deste trabalho, assim como selecionar as metodologias, que
pudessem adequar de maneira efetiva ao contexto da EJA, discutir e analisar os resultados
esperados, não foi fácil, levando-se em conta a escassez de material bibliográfico que pudesse
auxiliar na construção da proposta metodológica e também para adentrar nos estudos de
sexualidade os quais tive pouco contato na graduação. Trabalhar para uma turma no final do
ciclo da EJA, que vem a apresentar suas fragilidades como sujeitos concluintes de uma etapa
de ensino e que se prepararam para uma vida pós escola em uma forma de reinserção na
sociedade, se mostrou algo diferente quando o decidimos abordar o conteúdo associando a
essas temáticas.
O diálogo entre as disciplinas da química e da biologia aliado aos aspectos
socioculturais do meio em que o grupo está inserido, favorece reconhecer a importância da
interdisciplinaridade, já que em muitas das vezes as mesmas são apresentadas como diferentes
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ou até opostas nas práticas educativas. Abordar a educação sexual desde de os saberes
científicos da biologia e da química pode levar os educandos a um discurso científico que
mostre a realidade não sendo neutra ou objetiva, mas como passível de mudanças,
influenciadas não somente pelo caráter técnico-científico, mas também sociais.
Uma abordagem que nos remete tanto a Freire quanto a CTS, permite problematizar a
questão da sexualidade, que até os dias de hoje ainda é vista como enorme tabus, preconceitos
e concepções erradas. A sequência didática apresentada tem o potencial de ser uma
ferramenta potente para mobilizar diálogos e debates na perspectiva dos professores da EJA.
Consideramos que esta proposta pode vir a ser adaptada em diversos contextos nos quais
existam professores interessados em construir espaços de uma educação crítica através da
alfabetização científica e com engajamento político.
Trazer à luz uma temática de ensino que não tem como objetivo a mecanização e sim a
reflexão é algo desafiador e que me propiciou desafios únicos como professor-pesquisador.
Assim, concluo este trabalho com mais dúvidas do que respostas, com mais vontade de saber
e construir do que responder, com mais vontade de questionar e indagar questões que por
muitas vezes não são refletidas. Sinto este trabalho não como algo concluído, mas como
abertura de um caminho que pode trazer base e material para trabalhos posteriores, mas
pessoalmente sinto como algo que ainda apresenta grandes oportunidades de aprofundamento.
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