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RESUMO 
 

Os Direitos Humanos como um todo, inclusive os de terceira geração, o acesso à 
cultura e consciência ambiental, têm os seus valores não reconhecidos e ainda são 
violados em nossa sociedade. A Educação em Direitos Humanos permite 
conscientizar, implantar, promover e fomentar os direitos mais fundamentais dos seres 
humanos. Com intuito de atender algumas demandas da Educação em Direitos 
Humanos no Brasil e contribuir para o Ensino de Química à luz dos Direitos Humanos, 
desenvolvemos uma atividade baseada na problematização freiriana, utilizando como 
tema gerador “O Consumismo Efêmero e as Artes Plásticas do Novo Realismo” para 
conscientizar acerca do direito ao acesso à cultura, à produção cultural, à preservação 
ambiental e promover a aprendizagem de Eletroquímica. A atividade foi organizada 
em cinco Encontros, nos quais os alunos analisaram e interpretaram obras do Novo 
Realismo, produziram fotografias de acordo com o tema gerador, investigaram 
evidências de reação química de oxido-redução, analisaram o processo de geração 
de energia por uma pilha de Daniell, analisaram os resultados de experimentação de 
eletrólise e desenvolveram um produto artístico acerca do tema gerador. Os 
andamentos pedagógicos e recursos didático-pedagógicos preparados para cada 
encontro foram aplicados com duas turmas de 3ª série do Ensino Médio, de um 
Colégio Estadual e um Colégio Federal, no 2º semestre de 2019. A análise das 
aplicações mostrou que as estratégias aplicadas, os recursos utilizados e os 
andamentos pedagógicos confeccionados foram eficientes para promover a 
conscientização dos educandos sobre o direito ao acesso à cultura, o direito a conviver 
em um mundo saudável a partir da apropriação de conhecimentos eletroquímicos, 
previstos nos currículos escolares. Ao longo de todos os Encontros os educandos 
foram provocados a refletirem sobre as realidades opressoras apresentadas, essas 
reflexões necessitaram de ações investigativas que demandaram de conhecimentos 
químicos para formulação de um pensamento crítico. Ao final os estudantes 
comunicaram e denunciaram a necessidade de preservação do meio ambiente 
através de uma linguagem artística de produção autoral com o uso dos saberes 
químicos. 

 

Palavras-chave: Educação em Direitos Humanos. Ensino de Química. 
Problematização. Eletroquímica e Arte - Novo Realismo. Eletroquímica e Preservação 
Ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Human Rights as a whole, including those of the third generation, access to culture 

and environmental awareness, have their values not recognized and are still violated 

in our society. Human Rights Education makes it possible to raise awareness, 

implement, promote and promote the most fundamental rights of human beings. To 

meet some of the demands of Human Rights Education in Brazil and contribute to the 

Teaching of Chemistry in the light of Human Rights, we developed an activity based 

on Freire's problematization, using as a generator theme “The Ephemeral 

Consumerism and the Plastic Arts of the New Realism” to raise awareness about the 

right to access culture, cultural production, environmental preservation and promote 

Electrochemistry learning. The activity was organized in five Meetings, in which 

students analyzed and interpreted works of New Realism, produced photographs 

according to the generator theme, investigated evidence of chemical reaction of oxide 

reduction, analyzed the process of energy generation by a Daniell’s cell, analyzed the 

results of electrolysis experimentation and developed an artistic product about the 

generator theme. The pedagogical progress and didactic-pedagogical resources 

prepared for each Meeting were applied with two classes of 3rd grade of High School, 

from a State School and a Federal School, in the 2nd semester of 2019. The analysis 

of the applications showed that the applied strategies, the resources used and the 

pedagogical progress made were efficient in promoting students awareness of the right 

to access to culture, the right to live in a healthy world based on the appropriation of 

electrochemical knowledge, provided for in school curricula. Throughout all the 

Meetings, students were encouraged to reflect on the oppressive realities presented, 

these reflections required investigative actions that required chemical knowledge to 

formulate critical thinking. In the end, the students communicated and denounced the 

need to preserve the environment through an artistic language of authorial production 

using chemical knowledge. 

 

Keywords: Human Rights Education. Chemistry teaching. Problematization. 
Electrochemistry and Art - New Realism. Electrochemistry and Environmental 
Preservation. 
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APRESENTAÇÂO 
 

Toda minha educação escolar ocorreu em escolas públicas, fui e sou educado 

pela Educação Pública, graças à contribuição do povo brasileiro para a Educação, e 

por isso, tenho a consciência da importância da mesma, assim como do meu dever 

como educador em contribuir para o desenvolvimento de nossa sociedade. Minha 

primeira experimentação, na escola, foi a conhecida plantação de feijão e alpiste no 

algodão. Era fantástico o observado! Mas lá eu já não obtinha as repostas que 

questionava. No entanto, foi um período muito curto, menos de um ano escolar, sai 

da escola e fiquei sem estudar por um tempo. Minha mãe me ensinou a ler em casa e 

eu aprendia outros conhecimentos a partir de minha curiosidade e busca ativa que 

sempre tive. Assim aprendi história, a desenhar, a calcular, a observar e a obter alguns 

conhecimentos científicos antes de estar na Escola Básica. 

No ano 2000, em São Gonçalo, com 7 anos de idade, prestes a fazer 8 anos, 

entrei na alfabetização no Instituto de Educação Clélia Nanci, uma escola de formação 

Normalista. Eu não enxergava o que estava escrito no quadro, por ser mais alto e 

mais velho que meus colegas, minhas professoras me colocavam nas últimas 

carteiras, isso até minha quarta série do antigo primário. Eram os estagiários do 

Ensino Médio Pedagógico da própria escola que ditavam o que eu escrevia. Demorou 

muito tempo para que a escrita não reproduzisse somente a fonética e isso só ocorreu 

quando ganhei meus primeiros óculos, pude ler os livros de Português atento às 

regras de vocabulário para não continuar com a notas horríveis que obtinha. Aprendi 

a ler o mundo, não por uma prática libertadora, mas por um objeto que diminuiu 

minhas limitações. 

Já no ginásio escolar passei a ser o “aluno nota dez” da escola, ganhava as 

premiações em diferentes disciplinas, ensinava meus colegas nos conteúdos que 

tinham dúvidas, era selecionado para participar das olimpíadas das disciplinas, fui 

considerado o melhor aluno em história, matemática, ciências, meus trabalhos de 

artes eram expostos no espaço escolar e, assim, fui premiado com um livro, sobre 

histórias de guerra no continente africano. Confesso que não passei do primeiro 

capítulo, o livro era bom, a leitura era o meu pavor. 

Quando cheguei a primeira série do Ensino Médio, fiz dois bimestres no curso 

normal da escola, gostava do que aprendia sobre as disciplinas pedagógicas, mas me 

incomodava que só aprenderia Química e Física naquele ano escolar, me questionava 
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“Como aprenderei mais sobre Química e Física? Esperei esse tempo todo para ter 

essas aulas”. Não é como se aquele fosse o primeiro momento em que me deparei 

com o saber químico e físico, na verdade ainda no primário eu já sabia o que era o 

átomo, suas partículas, sobre a gravidade, astronomia, soluções, métodos de 

separação, já fazia experimentos que encontrava em livros da biblioteca e outras 

coisas mais. Mas eu queria um ensino formal científico. Por isso prestei concurso e 

passei para primeira turma de técnicos em alimentos (leites e derivados) do Colégio 

Estadual Comendador Valentim dos Santos Diniz – NATA. Lá estudei em tempo 

integral, com ensino interdisciplinar, tive aulas de Música, Teatro, Artes Visuais, 

Educação Física, Literatura, Ensino Religioso, Relações Interpessoais, além de todas 

do currículo básico do Ensino Médio e as disciplinas de formação técnica. Fui monitor 

das disciplinas Físico-Química do Leite e Físico-Química de Derivados Lácteos. 

Foi como monitor que apreciei a ação de ensinar, adorava a possibilidade de 

assumir parte do ensino do conteúdo durante as aulas, também foi como monitor que 

passei a amar ainda mais a aprendizagem em laboratório. Mas quando me formei fui 

para Macuco, trabalhar em um fábrica de leite em pó, o que também amava fazer. Só 

que me deparei com uma questão ética de minha profissão e não a quis ferir, neguei-

me a fazer o que pediram – como eu poderia ferir a ética (?), eu quem fiz o juramento 

durante a formatura – fui demitido. Alguns dias antes, em 2012, tinha selecionado, na 

segunda chamada do Sisu - no meio do ano, a opção de estudar Física em Friburgo, 

após a notícia de demissão, troquei para Química Licenciatura na UFF e como 

segunda opção Bacharelado em Matemática. 

Já na UFF pude participar do antigo PIBID em Química em que tive 

experiências enriquecedoras com o ensino regular noturno, o ensino no NEJA, ensino 

de química em escola normalista, em escola técnica e no Ensino Médio regular. Meus 

estágios obrigatórios me possibilitaram retornar à escola em que me formei técnico e 

em outras escolas de muita importância em Niterói, todas públicas. Passei a dar aula 

no pré-Vestibular social Rede do Conhecimento, realizei um projeto de cinema na 

escola ensinando sobre efeitos especiais, documentários e ficções científicas fui 

bolsista de laboratório em uma das escolas que apliquei meu projeto de monografia e 

dos laboratórios de ciências do Colégio Assunção, minha primeira experiência com 

escola particular. 
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Foi na UFF que aprimorei meu amor pela Química, ao mesmo tempo que me 

afastava da Física, e que aprimorei meu amor pela Educação. Minha primeira 

disciplina da área de Ensino foi Tutoria I com a professora Sonia, estudamos sobre a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação e produzimos um esquete como trabalho final 

da disciplina. A professora nos convidou a conhecer o grupo de pesquisa que ela 

coordenava e nos informou sobre o PIBID interdisciplinar, naquela época eu não pude 

procurar me integrar pois trabalhava e chegava às 18h em ponto dentro de sala para 

estar nas aulas. Foi com o passar do tempo, após deixar o emprego e com a escolha 

de dedicar mais tempo a faculdade, que fiz tudo o que apresentei acima e que pude 

me inscrever na disciplina optativa de Ensino de Ciências e Direitos Humanos: à 

Química, ministrada pelas Professoras Sonia, Fernanda Serpa Cardoso e Alice 

Yamazaki.  

Nas aulas daquela disciplina realizamos diversos estudos sobre os direitos 

humanos e sobre a Educação em Direitos Humanos (EDH), foi uma experiência 

enriquecedora, onde tive que analisar vários textos e, também, escrever sobre eles, 

mais uma vez me deparando com minha figura de angústia. Nesse sentido, o texto 

“Não deixe que o medo do difícil paralise você” de Paulo Freire me ajudou bastante; 

é claro que hoje eu consigo enfrentar os desafios da leitura e da escrita, mas eles 

nunca deixaram de serem desafios. Como trabalho final da disciplina apresentei o meu 

“protótipo” de projeto de Ensino de Química em Direitos Humanos para a promoção 

da Cultura e Preservação do Meio Ambiente, claro que não poderia perder a 

oportunidade de dizer que “gostaria que fosse minha proposta de monografia”. Com 

muita felicidade a professora Sonia “comprou” minha ideia, passou a me orientar e 

possibilitou o desenvolvimento dessa proposta. Assim, também, passei a integrar o 

grupo de pesquisa de Desenvolvimento e Educação em Ensino de Ciências – DIECI 

UFF, o que me possibilitou continuar com minha formação em EDH, em metodologias 

ativas e oficinas interativas, em problematização freiriana, em altas habilidades ou 

superdotação, em múltiplas inteligências e em interdisciplinaridade. 

Integrado ao grupo DIECI e durante as orientações com a professora Sonia, 

aprimoramos a proposta, transformando o “protótipo” em projeto, aplicando-o nas 

escolas e o tornando um trabalho real. Neste texto monográfico apresento os 

desdobramentos de toda essa construção de professor de Química que venho, 

constantemente, aprimorando. Posso dizer que alcançamos os nossos objetivos, que 
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evoluímos durante todas as etapas e que desenvolvemos uma proposta de 

esperança.  

No capítulo 1, apresentamos um breve histórico da Educação em Direitos 

Humanos no Brasil e a Educação Problematizadora que são os meios necessários 

para o reconhecimento dos valores dos direitos humanos de terceira geração e o 

Movimento Novo Realismo que foi utilizado como o contexto problematizador e 

codificador da realidade dos educandos. No capítulo 2, apresentamos a metodologia 

utilizada para a pesquisa. Os resultados obtidos são apresentados e discutidos no 

capítulo 3 e, no capítulo 4, são apresentadas as considerações finais desse trabalho. 
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1 EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NO BRASIL, ACESSO A CULTURA E 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
 

Introduzimos o assunto a partir das polêmicas relacionadas aos direitos 

humanos em nossa sociedade. Soares (2004) diz que “Nenhum outro tema desperta 

tanta polêmica em relação ao seu significado, ao seu reconhecimento, como o de 

direitos humanos”. É muito comum ouvirmos o refrão “direitos humanos é direito de 

bandido” e/ou “direitos humanos para humanos direitos”. Tais falas são reflexos da 

falta de compreensão sobre o tema por parte da população. Ao mesmo tempo, é fácil 

o entendimento que envolve as questões de cidadania, a luta pela ampliação da 

cidadania, assim como a incorporação do vocábulo como substantivo por autoridades 

políticas na forma “precisamos ouvir a voz da cidadania!”; e, é claro que os direitos 

dos cidadãos são exortados por todos, do mais pobre ao mais rico, e esses 

encontram-se em nossa Constituição (SOARES,2004). 

Mas aquele refrão que ecoa na sociedade, tanto quanto a compreensão da 

importância da luta pela cidadania, que não corresponde em equivalência a luta pelos 

direitos humanos, não se apresenta somente como reflexo da falta de conhecimento 

por parte do cidadão. Esses pensamentos e comportamentos são construídos em 

virtude da manipulação da opinião pública, que criminalizam as classes populares as 

associando ao banditismo, à violência e à criminalidade, imprimindo a violência 

apenas aos “desclassificados”, uma deturpação voluntária por parte de poderosos que 

mantém as marcas de desigualdade social e do distanciamento elevadíssimo dos 

extremos, de base ao topo, da pirâmide socioeconômica (SOARES, 2004) 

Mudar essa visão deturpada sobre os direitos humanos se faz muito 

necessário na conjuntura em que nos encontramos, pois queremos construir uma 

sociedade que preserve o direito à vida ao próximo, às futuras gerações e a todos. Se 

os direitos humanos não forem internalizados no imaginário social, promovendo a 

mudança da mentalidade individual e coletiva, sendo feita de forma sistemática e 

consistente, não será possível construir uma sociedade com uma cultura dos direitos 

humanos (CANDAU, 2012). Nas sociedades do chamado mundo desenvolvido já 

estão muito mais incorporados à vida política e nos valores da nação a cultura dos 

direitos humanos, do que nos países que mais sofrem com a violação dos direitos em 

que há a permanência da visão ambígua e deturpada sobre os direitos humanos 
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(SOARES, 2014). Podemos verificar que países como Suécia, Suíça, Noruega e 

outros países do norte europeu apresentam políticas e culturas que favorecem a 

incorporação dos valores dos direitos humanos, como por exemplo o Direito à 

Educação, ao trabalho digno e à habitação. Mas não podemos ter uma visão utópica 

de acreditar que todo país desenvolvido incorporou todos os valores dos Direitos 

Humanos, como os Estados Unidos da América que viola o direito à vida quando 

permite a pena de morte, ou o direito a saúde quando não apresenta um sistema de 

Saúde que pode em que todos possam ter acesso sem risco de falência. O mesmo 

vale para países subdesenvolvidos como Cuba, que possibilita a população a garantia 

a saúde e a habitação. Sabemos que os Direitos Humanos foram desenvolvidos 

dentro da cultura ocidental e hegemônica, a cultura do hemisfério norte, com isso 

temos consciência que vários direitos inerentes a natureza humana não estão 

contemplados na DUDH, pois todas as culturas são incompletas, é no diálogo entre 

as culturas que podemos desvelar os direitos que antes não estavam perceptíveis, 

como alguns direitos voltados para o coletivo, pois existe um falso discurso sobre o 

universalismo dos DH (SANTOS, 1997). 

Várias medidas são tomadas para modificar esse cenário em relação aos 

direitos humanos, dentre elas as medidas educativas, ou seja, as propostas para a 

Educação em Direitos Humanos. Essas reflexões só são possíveis porque houve o 

reconhecimento dos valores dos direitos humanos e a promulgação da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH) pela ONU, em 1948. “Uma sólida arquitetura 

dos direitos humanos foi construída por meio dos inúmeros tratados, resoluções, 

pactos e declarações, de caráter ético, político e normativo”. Vários Estados se 

comprometeram a incorporar em suas políticas públicas proteção e a promoção dos 

respectivos direitos. Em 1993, durante a Conferência Mundial sobre direitos humanos, 

em Viena, em comemoração aos 45 anos da promulgação da DUDH, foi reafirmada a 

universalidade e a indivisibilidade, a interdependência e a inter-relação dos direitos 

das diferentes gerações (civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais), 

assim como reiterada a relação entre democracia, desenvolvimento e direitos 

humanos. A partir da Constituição de 1988, denominada “Constituição Cidadã”, que 

incorporou fortemente a afirmação dos direitos humanos, o Estado brasileiro tem feito 

um esforço sistemático orientado à defesa e à proteção dos direitos fundamentais 

(CANDAU, 2012).  
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É importante destacar que o reconhecimento dos valores dos direitos 

humanos, que sempre existiram, mas que não constavam em documento, ou que não 

eram efetivados nas diversas sociedades e culturas, ocorreram em diferentes 

momentos históricos, que são denominados, por alguns estudiosos da área, como 

gerações. A primeira geração dos direitos humanos, reconhecidos a partir do advento 

do liberalismo na Europa, é a das liberdades individuais, os chamados direitos civis, 

liberdade de locomoção, de propriedade, de segurança, de acesso à justiça, de 

opinião, de crença religiosa, de integridade física que foram firmadas nas constituições 

de muitos países. A segunda geração é a dos direitos sociais, os direitos ligados ao 

mundo do trabalho como salário, seguridade social, férias, previdência etc., assim 

como os direitos à saúde, à educação, à habitação, cujo reconhecimento se deu ao 

longo da primeira metade do século XX; por fim, a terceira geração, dos direitos de 

solidariedade planetária, reconhecida no final do século passado, refere-se aos 

direitos coletivos da humanidade como ao meio ambiente, à defesa ecológica, à paz, 

à partilha do patrimônio científico, cultural e tecnológico, ao desenvolvimento e à 

autodeterminação dos povos (SOARES, 2004).  

Sabemos que hoje em nosso país muitos desses direitos se constituem na 

forma de lei, como afirma Candau (2012): “Hoje possuímos um significativo conjunto 

de leis e políticas públicas centradas na proteção e na promoção dos direitos 

humanos”. No entanto, também sabemos que muitos dos direitos humanos não estão 

presentes em nossa Constituição, não tomaram corpo e forma de lei, possibilitando 

sua violação por parte da população e da sociedade. Daí a necessidade de uma 

política de Educação em Direitos Humanos (EDH). É importante ressaltar que existem 

muitas interpretações sobre o que é EDH, assim como polissemias da expressão que 

não deve tomar outra forma (educação cívica ou educação democrática) que não seja 

a já referida “Educação em Direitos Humanos” (CANDAU,2012).  

No Brasil a evolução histórica da EDH passou por diversos períodos que se 

caracterizam por suas diferenças. A primeira fase corresponde às décadas de 1960 e 

1970, durante a ditadura militar, denominada de ativismo político. A segunda fase tem 

início no processo de redemocratização política do Brasil: em 1985 profissionais do 

direito constituíram um núcleo que deu origem às primeiras experiências de educação 

em direitos humanos no país, coordenado por João Ricardo Dornelles, professor do 

Departamento de Ciências Jurídicas da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro (CANDAU, 2012). 
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A terceira fase corresponde a década de 1990, período em que foi elaborado 

o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos e criada a Secretaria de Direitos 

Humanos, vinculada, então, ao Ministério da Justiça. Em 1995, tem origem a Rede 

Brasileira de Educação em Direitos Humanos, iniciativa nascida da articulação de 

várias entidades, cujo objetivo era estimular e fortalecer ações nessa área (CANDAU, 

2012). Nessa época, é criada a “Cátedra UNESCO/USP, de Educação para a Paz, 

Direitos Humanos, Democracia e Tolerância”, sediada no Instituto de Estudos 

Avançados da Universidade de São Paulo, a primeira no gênero a ser organizada num 

país de língua portuguesa (SOARES, 2004). A UNESCO é uma instituição 

internacional vinculada à ONU e diretamente voltada para as questões de educação 

e cultura.  

Nos anos 2000 tem-se a quarta fase que consiste em iniciativas e ações da 

sociedade civil e governamentais, formando parcerias e ações conjuntas. É nesse 

período (2003) que é criado o Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, 

por parte do Governo Nacional, que reúne especialistas da área com diversas 

atribuições, uma das quais a elaboração do Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos, divulgado em 2004 e concluído em 2006 (CANDAU, 2012). 

Segundo Candau (2012), a EDH é baseada em três dimensões: 1) A formação 

de sujeitos de direito, cuja prática é muito importante - pois muitos acreditam que 

direitos são dádivas ou privilégios de certos alguns - e deve favorecer processos de 

formação de sujeitos de direito, nos níveis pessoal e coletivo, que articulem as 

dimensões ética, político-social e as práticas cotidianas, nos diferentes âmbitos 

sociais; 2) Favorecer o processo de empoderamento, ou seja, processos que 

contribuam para liberar as possibilidades, a potência que cada pessoa tem para que 

ela possa ser sujeito de sua vida e ator social, especialmente na perspectiva do 

reconhecimento e da valorização dos grupos socioculturais excluídos e discriminados, 

contribuindo para sua organização e sua participação ativa na sociedade civil; e, 3) O 

educar para o nunca mais, para resgatar a memória histórica, romper a cultura do 

silêncio e da impunidade. 

Apesar dos avanços obtidos até esta altura, Candau (2012) alerta que é 

necessário destacar os desafios para educação em direitos humanos, os quais ainda 

temos de superar nesse cenário que nos encontramos. São eles: 
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(i) o senso comum apresenta uma ideação deturpada dos direitos humanos, 

associando as práticas de defesa da dignidade e da pessoa humana à defesa 

de criminosos e bandidos, fazendo parecer que os direitos humanos 

favorecem a violência e a impunidade. Assim, é preciso que a escola contribua 

para que a sociedade reconheça que os direitos humanos são direitos de 

todos, que protegem a dignidade humana e que existem para o bem-estar; 

(ii) não existe uma concepção concreta do que é a EDH, nem quais são os 

objetivos a serem alcançados em cada situação de ensino. Nesse sentido é 

necessário desenvolver metodologias que favoreçam a formação de sujeito 

de direitos, que promovam o empoderamento e que eduquem para o nunca 

mais, sabendo-se exatamente quais os horizontes se pretendem alcançar;  

(iii) desenvolver ações que façam a EDH esteja presente na cultura escolar, 

no projeto político pedagógico e transversal aos conteúdos, não sendo, 

somente, introdução para os saberes estudados. Em suma, as questões 

relacionadas aos direitos humanos não devem ser apresentadas como 

introdução ou contexto para o ensino dos conteúdos escolares, a apropriação 

destes é que deve contribuir para o reconhecimento de valores morais e éticos 

e instrumentalizar os educandos para reivindicarem e protegerem os direitos 

humanos. Por isso a EDH precisa ser vivência e ação na escola, deve fazer 

parte do projeto político pedagógico e de políticas públicas para a educação 

e para a sociedade; 

(iv) fomentar a formação dos licenciando e dos professores em exercício em 

EDH por ações de formação continuada e inclusão de disciplinas de EDH na 

grade curricular das licenciaturas. Trata-se aqui da necessidade de se incluir 

no currículo das Licenciaturas e da Pedagogia disciplinas sobre educação em 

direitos humanos, além de cursos de formação continuada para professores 

no mercado de trabalho e seminários, eventos, projetos de extensão, de 

ensino e de pesquisa que possibilitem e/ou ampliem o acesso a EDH; 

(v) produzir recursos de apoio didático-pedagógicos, como vídeos, jogos, 

livros paradidáticos além de metodologias de ensino adequadas à EDH, como 

as dialógicas, problematizadoras e ativas; e, 

(vi) respeitar as pessoas naquilo que as tornam diferentes e promover a 

equidade para acabar com ações e ideologias que promovam a desigualdade 

e a injustiça.  Em outras palavras: é preciso ensinar-aprender a reconhecer a 
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igualdade das pessoas naquilo que elas necessitam e a respeitar as 

diferenças naquilo que as caracterizam, estimulando o multiculturalismo e a 

luta contra a hegemonia da cultura dominante homogeneizadora. 

Em consulta as “Educação em Direitos Humanos: Diretrizes Nacionais” de 

2013 (BRASIL, 2013), verifica-se que são apontados tanto aplicações e propostas 

metodológicas para a EDH, como os seguintes princípios para auxiliar a compreensão 

do documento: princípio da “dignidade humana”, da “igualdade de direitos”, do 

“reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades”, da “laicidade do 

estado”, da “democracia na educação”, da “transversalidade, vivência e globalidade” 

e, por fim o princípio da “sustentabilidade socioambiental”. Naturalmente esses 

princípios dialogam com a DUDH à medida em que colocam que o centro da educação 

é o ser humano e seus direitos, priorizam a justiça social, garantem o direito a 

diferença e o seu respeito ativo, a diversidade de crença e o respeito à prática de 

qualquer crença religiosa, sem imposição de uma delas, que advogam a garantia da 

educação para todos, e propõem a atuação global e completa dos educadores, de 

maneira interdisciplinar, para o desenvolvimento de metodologias de ensino para EDH 

que também proporcionem o respeito ao meio ambiente e a preservação para as 

gerações futuras. 

Partindo dessas perspectivas e voltando os olhares para o patrimônio comum 

da humanidade, uma das maiores urgências da atualidade repousa na educação 

ambiental. Conforme apontamos acima, os cuidados e a preservação do meio 

ambiente são direitos humanos de terceira geração (SOARES, 2004). A educação 

ambiental faz parte do princípio da “sustentabilidade socioambiental” cujo objetivo é o 

respeito ao meio ambiente e a preservação para as gerações futuras (BRASIL, 2013). 

Para formação do educando consciente e crítico dos problemas ambientais, da 

degradação da natureza como consequência, em especial, da sociedade de consumo 

industrial e do aculturamento trazido pela globalização fazemos uso da 

problematização do mundo em que o educando se insere, dos problemas que 

vivência, das realidades opressoras que os afligem desvelando as verdades vedadas 

e possibilitando a formação do ser mais (FREIRE, 1987).  

A conscientização ambiental pode ser trabalhada na escola básica nas quatro 

grandes áreas do conhecimento. As disciplinas das Ciências da Natureza apresentam 

conteúdos e tempos didáticos voltados para o trabalho de conscientização ambiental. 
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Na Química há um leque de conteúdos através dos quais esse tema pode ser 

desenvolvido, um deles a eletroquímica, em que podem ser abordados questões 

ambientais que tratam dos desdobramentos da extração de minerais, do tratamentos 

dos rejeitos, da purificação dos metais por meio da eletrólise, da contaminação 

ambiental pelo descarte de pilhas e baterias e os processos de reciclagem de metais 

que podem minimizar o lixo produzido e descartado. 

Outra urgência atual é a necessidade de refletir sobre a garantia do acesso à 

Cultura na sociedade, um direito humano presente na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, no Art. de número XXVII, que afirma que “Todo ser humano tem o 

direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de 

participar do progresso científico e de seus benefícios” (BRASIL, 2009). Entretanto, 

no Brasil, o Ministério da Cultura foi extinto, no dia 2 de janeiro de 2019 junto aos 

Ministérios do Esporte e Desenvolvimento Social, e incorporado como Secretaria 

Especial de Cultura ao novo Ministério da Cidadania pelo Decreto nº 9.674/2019 

(BRASIL, 2019).  Além disso, nosso Estado enfrenta a pandemia de Covid-19 e um 

corte de recursos que afetam a distribuição de verbas para o funcionamento público, 

devido à Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016 (BRASIL, 2016), 

que se reflete em setores da educação cujos cortes, por parte do Ministério da 

Educação, giram em torno de 30%. 

Tratamento análogo aos atribuídos à Educação e a Cultura está sendo 

destinado pelo atual governo às questões ambientais: a liberação de agrotóxicos, o 

desrespeito às reservas ambientais e em especial a declarada meta de aumento das 

áreas de exploração de minérios, inclusive a redução de áreas de preservação 

ecológica e reservas indígenas, são cotidianamente divulgadas nas diferentes mídias 

jornalísticas (BRASIL, 2019). 

Ainda que esquecida, ou desconhecida, por muitos dos que ocupam cargos 

públicos no governo brasileiro desde 2019, e que não venha sendo promovida em 

nossas escolas, as diretrizes nacionais vigentes para a educação em direitos 

humanos (BRASIL, 2013) estabelecem como  proposta metodológica que a EDH deve 

ocorrer de maneira transversal ao ensino dos conteúdos, de modo a estimular a 

criatividade e promover a interdisciplinaridade, tornando os educandos atores ativos 

e autônomos no processo, além de proporcionar a prática da participação da 

comunidade escolar, fazendo da escola um “corpo vivo”; sugerindo o uso do da 

proposta metodológica problematizadora de Magendzo (2005) como caminho para 
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atingir esses propósitos. Concordamos que todas essas propostas precisam estar 

contempladas no projeto político pedagógico das escolas, de maneira a garantir a 

EDH e que os projetos curriculares promovam a leitura crítica do mundo e, no contexto 

desse trabalho, fazemos nosso o caminho da Educação Problematizadora de Paulo 

Freire (1987). 

 
1.1 ENSINAR (QUÍMICA) PARA A ESPERANÇA, PARA ASSUNÇÃO, PARA A 
CRIATIVIDADE: PARA A LIBERDADE 
 

Educar para a conscientização ambiental é uma das premências de nosso 

século. É apontado pelos teóricos dos direitos humanos, faz parte dos currículos de 

ensino das Ciências da Natureza, está presente nos discursos de líderes mundiais, é 

observado nas críticas artísticas e amplamente difundido na mídia. Mas, não é 

garantido que somente alertar os alunos sobre as questões ambientais os tornarão 

defensores da natureza, do patrimônio comum da humanidade e que lutem pela 

conservação ambiental.  

Sobre a assunção, aqui no contexto da conscientização ambiental, seria um 

exagero idealista afirmar que assunção ocorreria facilmente, pois, como diz Freire 

(2015, p. 40), a “assunção se vai fazendo cada vez mais assunção na medida em que 

ela engendra novas opções, por isso mesmo ela provoca rupturas, decisão e novos 

compromissos”. Com o intuito de favorecer a assunção e seu engendro, faz-se 

necessário o ensino “que desenvolve o ímpeto criativo do ser humano” (FREIRE, 1979 

p. 32), que seja desinibidor, que não restrinja, que promova o diálogo entre a natureza 

e a cultura.  

Uma educação que promove o diálogo do homem com a natureza, com o 

trabalho, que possibilita o diálogo entre ele e o mundo em que vive, prepara o homem 

para seu tempo, suas necessidades, possibilita sua intervenção, sua construção e 

efetivação de um futuro melhor (FEITOSA, 1996). Nesse sentido, o ensino de Química 

deve possibilitar aos alunos a capacidade de levantar hipóteses sobre os desafios da 

realidade, pois, quando isso ocorre, o aluno pode transformar sua realidade, com sua 

ação no e com o mundo, conforme aponta Paulo Freire (1979). Assim, o ensino de 

ensinar-aprender química não deve se reduzir a transferência de conhecimento.   
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Mesmo que o aluno esteja subordinado a essa prática bancária1 de educação, 

o professor não pode acreditar que o estudante esteja fatalmente moldado por ela, ou 

nas palavras de Paulo Freire: “fadado a fenecer” por ela. Tão pouco pode moldar-se 

a ela.  Deve buscar e proporcionar meios para que o educando “mantenha vivo em si 

o gosto pela curiosidade, pela descoberta e pela rebeldia de arriscar-se, de aventurar-

se” (FREIRE, 2015, p. 27) em desenvolver capacidades que o faça resistir ao exercício 

apassivador do sistema bancário de ensino. 

Por outro lado, o professor que respeita os saberes do educando, que os 

relaciona aos saberes escolares, aumenta a autoestima e a autoeficácia do aluno, 

contribui para melhorar sua participação na sociedade e os propicia as ferramentas 

para serem sujeitos de transformação (FEITOSA, 1996). Já o professor que, ao 

contrário, “desrespeita os saberes dos alunos, seus gostos e sua estética, sua 

prosódia, que os minimiza” (FREIRE, 2015 p. 58), assim como o professor que se 

nega a cumprir com seu dever de autoridade, de limitar os exageros dos alunos, que 

se exime do dever de ensinar é um transgressor da ética dos educadores. 

Nessa perspectiva, o professor de Química, não deve evitar de cumprir com 

o seu dever de ensinar, de educar para a cidadania, de educar em direitos humanos, 

de educar em valores, de favorecer o pensamento crítico, de possibilitar a descoberta, 

a análise, a formulação de hipóteses, a divulgação de resultados de e pelos 

educandos; o professor de Química não deve esconder seu posicionamento político, 

fere o educando quando o faz, é injusto com si e com o outro (FREIRE, 2015).  

O professor de Química precisa ter esperança em um mundo melhor, no uso 

consciente dos conhecimentos científicos, na preservação ambiental, na recuperação 

ambiental, no diálogo, na resolução de problemas, no respeito mútuo. Pois, conforme 

alerta Cortina (2005), os avanços tecnológicos são valiosos, mas podem ser 

destinados a operarem pela liberdade ou pela opressão, é a escolha do caminho que 

converte esses avanços em valiosos ou em rechaçáveis. O professor de Química, que 

tem esperança, que favorece a criatividade, a criticidade, o amor, o respeito e a 

dignidade, sabe que essa esperança é “indispensável à experiência histórica. Sem 

ela, não haveria história, mas puro determinismo. Só há história onde há tempo 

 
1Educação como ato de depósito, transferência e transmissão. O professor comunica e deposita aos 
educandos, e estes, memorizam, arquivam e repetem pacientemente as informações. O saber é uma doação 
dos que se julgam sábios aos que se julgam nada saber. 
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problematizado e não pré-dado. A inexorabilidade do futuro é a negação da história.” 

(FREIRE, 2015 p. 71). 

É inquestionável que o professor deve dominar os conteúdos de sua área de 

conhecimento, assim como o rigor metodológico necessário para a compreensão dos 

saberes da ciência de estudo e de ensino. Eles são essenciais para auxiliar os 

educandos a analisarem e compreenderem o mundo, bem como para proporem 

mudanças. No entanto, “trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com 

que devem se ‘aproximar’ dos objetos cognoscíveis” (FREIRE, 2015 p. 28) não tem 

nada a ver com o pensamento bancário de ensino. Pela consciência bancária temos 

o refrão “quanto mais se dá mais se sabe” (FREIRE, 1979 p. 38), pelo qual se 

subentende que o educando recebe passivamente os conhecimentos, e o 

depositando, arquivando, à medida em que se mediocrizam, tornando-se indivíduos 

sem estimulo para criação. 

Por isso não se deve esgotar o ensino “ao ‘tratamento’ do objeto ou do 

conteúdo” (FREIRE, 2015 p.28), é necessário esticar e alongar as condições de 

aprendizagem crítica por meio da criação, da criatividade e do comportamento 

instigador, inquieto, curioso, humilde e persistente. Não é possível ler criticamente, o 

mundo, como quem compra no atacado. Não se compreende o mundo por ler trinta 

livros ou revisar vinte vezes um método de resolução, é necessário comprometimento 

e compreensão, como dito por Freire (2015), se faz quando me vou tornando sujeito, 

entendo a produção não como sendo apenas do autor, é necessário pensar certo. 

Paulo Freire (FREIRE, 2015 p. 29) afirma que “só quem pensa certo pode 

ensinar a pensar certo”; para isso devemos, entretanto, compreender e não estarmos 

demasiadamente certos de nossas certezas. Sabemos, e devemos demonstrar, que 

podemos pensar errado, mas podemos voltar, rever, repensar. O professor que pensa 

certo é capaz de, junto ao educando, apreciar as bonitezas do que é estar no mundo 

e com o mundo, deixa transparecer que somos seres históricos, e por isso mesmo 

temos a capacidade de conhecer o mundo a partir de intervenções no mundo. Pois a 

realidade não é estática, existem valores latentes na realidade dinâmica que só com 

criatividade podemos ir descobrindo, a criatividade humana que faz parte do 

dinamismo da realidade. Para lutarmos e fazermos valer a boniteza de ser gente 

precisamos reconhecer que os valores valem, pois nos permitem arrumar o mundo. 

Devemos encarná-los na realidade criativamente, atentos e tirando dela muito mais 
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do que poderíamos imaginar, precisamos, sempre, “colocar o mundo em condições” 

(CORTINA, 2005).   

Também é extremamente necessário que o professor se faça curioso, criativo 

e pesquisador. Pois não existe “ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino” 

(FREIRE, 2015 p. 30). Ensinar e pesquisar estão entrelaçados num mesmo corpo que 

se nutre de ambas as ações. É pelo ato de busca, por nos indagarmos e indagarmos 

o mundo que ensinamos. E pesquisando temos a possibilidade de constatar, intervir, 

educar nos educar para então conhecer, comunicar e anunciar as novidades. Isso não 

quer dizer que é algo fácil de se fazer, que todos estão abertos a tais discussões, de 

saberes, comportamentos e razões que constituem as crenças mais centrais de 

muitos dos indivíduos da sociedade, que podem estar completamente imersos nas 

diversas situações, e constelações de problemas, que os oprimem.  

Segundo Paulo Freire (1987), é necessário emergir o homem da realidade 

opressora que está imerso, ou seja, apresentar meios para que o homem observe 

conscientemente sua realidade e a analise, compreendendo criticamente as situações 

que se fazem comum e que promovem a opressão. Portanto, é preciso disponibilizar 

conhecimento, ferramentas, palavras para que ele possa observar a realidade de fora, 

possibilitando a análise e reflexão, para depois reimergir, ou seja: inserir-se 

conscientemente, capacitado para intervir naquela realidade, que é sua, e modificá-

la. É esse o propósito da educação problematizadora e libertadora, que tem por 

característica a luta pela liberdade do oprimido, em que, ele seja o autor da ação de 

libertação. É através da ação, da práxis de libertação que o oprimido pode se 

humanizar e humanizar o opressor, assim, modificar a realidade opressora. E essa 

luta por liberdade, por superação, quem vem da práxis, quando humanizadora se 

torna um ato de amor, que opera sobre o desamor do opressor e sobre sua violência. 

A realidade opressora, contudo, é enraizada na estrutura social, na ação do 

dia a dia, no convívio, na estrutura e na configuração do mundo em que se vive, ela é 

imersora, imerge por completo o oprimido, este passa a ser “cego”, pois desconhece 

as possibilidades, pois não reconhece a humanidade, já que a imersão na realidade 

opressora não lhe apresenta nada além de opressão. Mesmo quando o oprimido se 

reconhece na situação de oprimido isso não garante que estará apto a lutar contra 

essa realidade e que se fará liberto. Muitos oprimidos após reconhecerem sua 

realidade opressora e sua situação de opressão não fazem mais do que lamentar a 

incapacidade de mudança. (FREIRE, 1987) 



27 
 

O professor, que, capaz de reconhecer o valor do que ensina, valor que o 

educando, por estar imerso na situação opressora, pode não reconhecer, esforça-se. 

Desdobra-se para ensinar música, literatura, ciências, matemática, artes plásticas, 

ética e outros. Pois, conforme lembra Adela Cortina (2015), quem aprecia 

determinados valores está convencido de que valem, que se forem proporcionadas as 

condições necessárias os outros também podem apreciá-los (CORTINA, 2005). Essa 

filósofa, apropriadamente, aponta que os valores morais devem ser defendidos por 

qualquer pessoa, caso não quisesse perder em humanidade. Que os mesmos 

dependem da liberdade humana, não sendo atribuídos a animais, nem às plantas, 

nem a objetos por isso carecem de humanidade. Tais reflexões estão em consonância 

ao que Freire discute sobre o inacabamento do homem. Segundo ele, os seres vivos 

são todos inacabados, mas o homem é o único que tem consciência disso, a partir da 

consciência pode haver ação de mudança, de tentar se completar, assim aprender e 

por fim ensinar, logo “não haveria educação se o homem fosse um ser acabado”, o 

homem pode questionar-se, pode refletir sobre si, pode colocar a si mesmo num certo 

tempo, num certo espaço, numa certa realidade. E por fazer essa autorreflexão, “pode 

descobrir-se um ser inacabado, que está em constante busca. Eis aqui a raiz da 

educação” (FREIRE, 1979 p. 27). 

Essa incompletude, esse inacabamento, deve ser o motivo do ser humano 

estar em busca do ser mais, em conjunto, para si e para o outro, deve negar a 

desesperança, o pensamento necrófilo, a morte, o fatalismo. O homem deve se 

humanizar e querer e fazer que os outros também se humanizem, não pode impedir 

o outro de ser mais (FREIRE, 1987). Aprendemos ao longo da história, da vida, de 

estarmos no mundo e com o mundo que qualquer ser humano, para sê-lo plenamente, 

necessita de ser livre, deve aspirar à igualdade, ser justo, solidário, respeitando de 

maneira ativa sua pessoa e as outras, trabalhando pela paz e pelo desenvolvimento 

dos povos. Necessitamos conservar a natureza, proteger o meio ambiente para as 

próximas gerações, que devem recebê-lo não pior do que vivenciamos. Devemos 

estar dispostos a nos entregarmos aos cuidados e a resolvermos os problemas por 

meio de diálogo no nosso mundo compartilhado (CORTINA, 2005). 

Daí a importância de não só reconhecimento, mas sim o comprometimento de 

esperança diante desse reconhecimento, após reconhecer a realidade opressora por 

meio das ações de emersão é necessário que os oprimidos consigam meios e 

ferramentas que modifiquem essa realidade. No escopo deste trabalho os 
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conhecimentos de química deverão ser apropriados pelos estudantes durante a 

emersão e, as reflexões proporcionadas, deverão capacitá-los a usar tais 

conhecimentos como ferramentas para mudar sua realidade. Pois, é por meio da 

práxis, reflexão e ação do homem, que é possível transformar o mundo com o mundo. 

E para haver práxis, o oprimido deve se inserir na realidade opressora, uma vez que, 

depois da emersão e reflexão, passa, inserido criticamente, a atuar sobre ela. Nesse 

sentido a inserção crítica e a ação são na verdade a mesma coisa, são os meios de 

transformação, o reconhecimento não o é (FREIRE, 1987). Desse modo, 

 
A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá, dois 
momentos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o 
mundo da opressão e vão comprometendo-se na práxis, com a sua 
transformação; o segundo, em que, transformada a realidade opressora, esta 
pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens 
em processo de permanente libertação (FREIRE, 1987 p. 23). 

 
Esses momentos são ação profunda, são inserção crítica, são os meios de 

enfrentar a dominação e a realidade opressora, assim como, o opressor, para o 

humanizar. É nesse sentido que o oprimido reconhece o valor do que aprende, do que 

se educa, é no reconhecimento do valor e no uso do conhecimento na ação de 

transformação que se enquadram as ferramentas necessária para que o oprimido, 

como homem livre, transforme a si e o mundo, estando nele, e com ele. Mudar o 

mundo com o mundo, com esperança, amor e ação (FREIRE,1987). 

 
1.2 UM ESPAÇO-TEMPO PARA PROMOVER A EMERSÃO: O NOVO REALISMO 
 

Os anos 60 configuravam um momento fervoroso para questionar o que é arte 

e o que não é arte. Com obras muito controversas, contraditórias, críticas e 

exuberantes. Yves Klein2 realizou uma exposição, Le Void (O Vazio), cuja abertura 

ocorreu numa noite de abril em 1958, quando três mil pessoas aguardavam na porta 

da galeria Iris Clert, em Paris, para ver uma exposição de “nada”. Tratava-se de uma 

arte “invisível”, não uma exposição vazia, de acordo com Eduardo Biz (2016):  

 
A arte podia ser invisível, mas isso não quer significar que a exposição estava 
vazia, porque, segundo o próprio, o espaço estava preenchido por 
“sensibilidade pictórica imaterial”. Na entrada uma cortina azul. Dentro, 

 
2Artista plástico francês, nascido em 1928, de grande influência no mundo das artes europeia após a segunda 
guerra mundial. Estudava alquimia, fazia levitação, tocava piano em uma banda de jazz e era faixa preta em 
Judo. Desenvolveu o pigmento International Klein Bleu, uma tonalidade de azul incapaz de ser reproduzida 
fielmente por nenhuma tela digital 
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paredes brancas e nada mais. O coquetel que era servido tinha um composto 
chamado de azul de metileno que fazia as pessoas urinarem azul. O público 
ficou hipnotizado, e pasmem, oito obras foram vendidas. O pagamento 
deveria ser em folhas de ouro, que seriam jogadas no Rio Sena em um ritual 
onde, também, se colocaria fogo no recibo de compra, como uma prova de 
que a obra realmente nunca existiu (informação verbal)3.  
 

Essa foi uma clara crítica a sociedade de consumo da época, e ao modelo de 

negócio tradicional no mercado da arte, que era e ainda é caracterizado por altos 

preços de obras de certos artistas. O movimento foi criado de forma oficial, pelo crítico 

de arte Pierre Restany, em 1960 mediante a assinatura da seguinte declaração: “Os 

novos realistas se conscientizaram de sua singularidade coletiva. Novo Realismo = 

novas abordagens perceptivas do real. Assinado: Arman, Dufrêne, Hains, Klein, 

Raysse, Restany, Spoerri, Tinguely e Villeglé”4 (ZACARIAS e MACHADO, 2009). 

Os artistas desse movimento apresentam a consciência da crise dos meios 

tradicionais da arte com sua forma crítica. Os novos realistas reclamam a criação de 

uma expressividade, à altura de uma realidade sociocultural caracterizada pela 

hegemonia norte-americana no pós-guerra, pela máquina, pela cultura de massa e 

informação, pela publicidade, pelos avanços tecnológicos que modificam o ambiente 

mais prosaico da vida cotidiana como os novos objetos que invadem a vida privada 

tais como os eletrodomésticos, por exemplo, e, politicamente, pela realidade da 

Guerra Fria e pelos movimentos anticoloniais (ZACARIAS e MACHADO, 2009). 

Obras feitas com sucatas, lixos, ferro-velho e acúmulos de materiais, um 

contexto ambientado nas sociedades urbanas, caracteriza a maior parte das 

esculturas produzidas pelos artistas desse movimento. Naquela época o mundo da 

arte se voltava para o Expressionismo Abstrato, movimento artístico que se difundiu 

pelos processos de globalização de cultura dos Estados Unidos da América. Os 

franceses tinham perdido o seu status de “centro do mundo” para as Artes plásticas, 

fenômeno identificado por Santos (1997) como localização devido a ação de 

globalização, por isso queriam trazer novidade para o mundo da arte, já que a estética 

abstrata tinha enjoado o público, retomando os olhares para a França e seus artistas. 

O conceito “Novas abordagens perceptivas do real”, presente no manifesto, é 

muito amplo. Biz (2016) explica que: 

 
3Comunicação em vídeo, Sensibilidade Pictórica Imaterial | A arte invisível de Yves Klein, feita por Eduardo Biz 
em 22-02-2016 no canal Artikin YouTube. 
4Informações básicas sobre esses artistas constam dos materiais de apoio didático usados com os estudantes, 
dispostos nos Apêndice A e B1 desta monografia. 
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Eles estão falando de outras maneiras de enxergar a realidade, certo? Esse 
conceito é muito amplo, afinal o que é real para mim pode não ser real para 
você. Mas o que entendo aqui é que eles estão propondo reavaliar tudo que 
conhecemos. Continua bem amplo, né? E de fato, os Novos Realista nunca 
tiveram uma explicação muito clara sobre as suas intenções – e talvez por 
isso muita gente acha esse tipo de arte uma bobagem [...] dá para identificar 
dois lados que definem essa turma. Um desses lados é o espiritual, uma ideia 
que surge originalmente com o Yves Klein, o artista que ficou mais conhecido 
do Novo Realismo. O trabalho dele vai muito além da pintura de cavalete [...] 
provou que uma obra de arte não se limita a um objeto produzido. Arte pode 
ser imaterial. E o outro lado é uma crítica ao consumismo. Os Novos Realistas 
baseiam sua visão na natureza moderna, que é a fábrica, a cidade, 
publicidade... É essa realidade que eles criticam: a sociedade do consumo 
desenfreado (informação verbal)5. 
 

Nesse período a cultura do efêmero e do consumo, originada da segunda 

revolução industrial, estava em seu auge com a difusão do “sonho americano”. 

Sucesso tornou-se sinônimo de posse e a arte também, a arte dos endinheirados que 

acumulavam para ganhar visibilidade e status. Arman foi um dos nomes mais 

importantes do lado crítico do movimento. Em contraponto a exposição de Yves Klein, 

Arman encheu a mesma galeria de arte com entulhos, empilhou lixo até o teto, a 

chamou de Le Plein (O Cheio). Biz (2016) explica que: 

 
São engenhocas inúteis que satirizam o ambiente indústria. Louças sujas que 
simbolizam a ressaca do exagero. Roupas do Século passado que nunca 
mais estarão na moda. Toda essa provocação fica evidente no trabalho do 
Arman, o artista que é a principal referência nesse assunto. [...] O Arman, 
também ficou conhecido pelas acumulações, que são caixas preenchidas por 
objetos idênticos. Algumas dessas obras, também, levam uma massa de 
poliéster transparente, que esteticamente fica bem interessante. Segundo o 
artista “A sociedade alimenta uma sensação de segurança por meio do seu 
instinto de camundongo aglomerador”. Essa ideia vai ao encontro dos 
estudos do antropólogo Lévi-Strauss, que criou o conceito de bricolagem, em 
que a civilização industrial, de consumo, reconduz a sociedade a um nível 
pré-histórico e transforma o homem civilizado, em primitivo, em selvagem, um 
bricoleur (informação verbal)6. 
 

Vale ressaltar que na época a arte feita por mulheres artistas não geravam a 

especulação financeira, nem tinham tanta visibilidade como as artes feitas por 

homens. Com o passar do tempo outros artistas fizeram parte do movimento, alguns 

de fora da França, até mesmo estadunidenses. As únicas mulheres que fizeram parte 

do movimento foram Niki de Saint-Phalle e Jeanne-Claude. A primeira tinha como 

 
5Comunicação em vídeo, Novo Realismo | Arte na cultura do efêmero, feita por Eduardo Biz em 04-08-2016 no 
Canal Artikin YouTube. 
6Comunicação em vídeo, Arman e o Acúmulo | Arte como crítica ao consumo excessivo, feita por Eduardo Biz 
em 06-12-2016 no Canal Artikin YouTube. 
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característica a violência no seu processo artístico, utilizando até de armas de fogo 

para produzir suas obras. Já a segunda trabalhava em conjunto ao seu marido, 

Christo, realizando projetos gigantescos, com performances sincronizadas e 

embrulhos de monumentos e obras públicas. 

O Novo Realismo é um movimento artístico que se configura por uma crítica 

muito atual sobre a sociedade. Observamos nesses artistas e nesse movimento, 

pontos em comum com as preocupações com o patrimônio comum da humanidade, 

ou seja, o meio ambiente e a cultura, traçando, assim, um paralelo com os direitos 

humanos de terceira geração. Sendo, o Novo Realismo e seu momento histórico, 

portanto, um ótimo contexto para codificar a realidade a ser desvelada pelos 

educandos. 
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2 METODOLOGIA 
 
2.1 PEQUISA BIBLIOGRÁFICA 
 

Para a construção do planejamento didático para o ensino de Eletroquímica 

integrado a Arte Contemporânea do Novo Realismo, a partir dos temas geradores 

acerca do acesso à cultura e da preservação ambiental, foram realizadas leituras, 

análise de vídeo documentário e levantamentos bibliográficos que possibilitassem o 

aprimoramento dos Encontros Pedagógicos. 

O embasamento teórico sobre os Direitos Humanos e a Educação em Direitos 

Humanos foi iniciado com textos estudados e debatidos nas aulas da disciplina 

pedagógica optativa oferecida pelo Departamento de Físico-Química do Instituto de 

Química da Universidade Federal Fluminense, GFQ00041 – Ensino de Ciências e 

Direitos Humanos: a Química, no primeiro semestre de 2018.  Foram estudados os 

autores: Soares (2004), Cortina (2005), Santos (2015), Candau (2012) e a “Educação 

em Direitos Humanos: Diretrizes Nacionais” em Brasil (2013). Para aprofundar os 

estudos foram realizados encontros para leitura e debate do livro “Pedagogia do 

Oprimido” de Paulo Freire (1987). As discussões e reflexões sobre a problematização 

e a metodologia freiriana tiveram continuidade com uma sessão de duas vídeo aulas, 

produzidas pelo Instituto Paulo Freire (IPF), ministradas pelos professores Paulo 

Roberto Padilha, Sonia Couto e Simone Lee e disponibilizadas pelo IPF como cortesia 

para a equipe do DIECI UFF, além da análise do capítulo 1 da dissertação de 

mestrado da professora Sonia Couto (1996) e do capítulo 4 do livro “Educação para a 

prática da Liberdade” (FREIRE, 2003). 

Foram realizados estudos individuais sobre o Paradigma Científico Moderno 

e o Paradigma Emergente discutidos por Santos (2009), assim como estudo dos livros 

de Paulo Freire “Educação e Mudança” (1979) e “Pedagogia da Autonomia” (2015). 

Foram levantados acervos bibliográficos sobre o Ensino de Química e Arte, por Moura 

(2018) e Costa e Magalhães (2020), e sobre o Novo Realismo e o Expressionismos 

abstrato, através do texto de Zacarias e Machado (2009) e de vídeos de autoria de 

Eduardo Biz e Paulo Delgado produzidos de 2016 a 2018. Para o estudo dos 

conteúdos de Eletroquímica foram utilizados os capítulos “Fundamentos – Reações 

Redox”, “Materiais Inorgânicos – Materiais Metálicos” e “Eletroquímica” de Atkins e 

Jones (2012), assim como “Equilíbrio Químico – Pilhas Eletroquímicas e Potenciais 

de Eletrodos” em Atkins e de Paula (2018). Por fim foram realizados estudos sobre 
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interdisciplinaridade por ações com oficinas de ciências e por textos da autora 

Fazenda (2002). 

 
2.2 PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE 
 

O planejamento das atividades pedagógicas, sua confecção inicial e primeiras 

análises e debates foi iniciado na disciplina “Ensino de Ciências e Direitos Humanos: 

a Química”, no primeiro semestre de 2018, como trabalho final da disciplina. Nesse 

momento já havia sido escolhido o conteúdo, a série escolar de trabalho e os temas 

geradores “Acesso a Cultura” e “Preservação Ambiental”. Como documento 

regulamentador para definição do conteúdo e série fora utilizado o Currículo Mínimo 

do Estado do Rio de Janeiro da SEEDUC-RJ (RIO DE JANEIRO, 2012)  

Em agosto de 2019 foi realizado pelo DIECI UFF o “III Congresso científico 

tecnológico para o Ensino Médio (III COCTEM)”7, no qual a ideia do projeto com as 

propostas estabelecidas e número de aulas determinados foram apresentadas em 

uma Oficina para professores de Ciências, da qual a Professora B participou e acordou 

a aplicação em sua escola e turma. Foram realizados vários estudos e reuniões com 

a orientadora para a melhoria dos recursos, dos andamentos pedagógicos e para a 

confecção das aulas. Também foram realizados testes dos experimentos, com ajuda 

de uma colega, licencianda em Química do grupo de pesquisa DIECI UFF, para todos 

os conjuntos experimentais, assim como o preparo das soluções de trabalho e dos 

próprios conjuntos. Foram realizadas simulações pedagógicas (NOGUEIRA et. 

al.,2020b) dos três primeiros Encontros, que consistem em um ensaio/ação de ensino 

da proposta com os licenciandos para análise de possíveis dificuldades de aplicação, 

dificuldades apresentadas por alunos para compreensão e para a análise da eficiência 

de aplicação. Para as simulações estavam presentes cinco licenciandos do grupo 

DIECI UFF, dois de Licenciatura em Biologia, dois de Licenciatura em Química e uma 

de Licenciatura em Física. 

Foi estabelecido que a atividade seria avaliada pela metodologia qualitativa, 

com observação participante (LUFKE & ANDRÉ, 1986), em que o licenciando atuaria 

como participante completo, registrando cada Encontro da atividade em seu caderno 

de campo e dispositivo de áudio, assim como registros de imagens que ocorrera com 

auxílio de outrem, alguns licenciandos do grupo DIECI UFF e outros não participantes. 

 
7https://www.dieci-uff.com 

https://www.dieci-uff.com/
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Todos esses registros foram analisados em reuniões de orientação para avaliação do 

desenvolvimento da aplicação do planejamento, da eficiência e contribuição dos 

materiais para que os estudantes se apropriassem dos conhecimentos 

disponibilizados, bem como para promover a reflexão dos alunos participantes a 

respeito dos temas trabalhados. 
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3 ENCONTROS PEDAGÓGICOS E A APRENDIZAGEM DOS SABERES DE 
ELETROQUÍMICA JUNTO À ARTE ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS 
HUMANOS 
 

O Planejamento Pedagógico da atividade proposta para o ensino-

aprendizagem Interdisciplinar de eletroquímica na perspectiva dos Direitos Humanos, 

evidenciando o acesso aos bens culturais, em particular às Artes plásticas, foi 

organizado em cinco Encontros, estruturados para que cada um fosse aplicado em 

uma aula de dois tempos de 50min, em que os quatro primeiros foram estruturados 

com o mesmo padrão e o quinto de maneira diferenciada. 

O Primeiro Encontro foi planejado para situar os alunos no espaço e no tempo 

referentes ao contexto artístico do Novo Realismo, para proporcionar discussões 

sobre intensões artísticas, percepções e interpretações artísticas e reflexões sobre 

materiais utilizados na confecção de objetos artísticos e obras de arte. Estimular os 

estudantes a exporem seus pensamentos e conhecimentos sobre o consumismo, o 

descarte irregular de materiais e os efeitos danosos ao meio ambiente, à medida em 

que discutiam o fenômeno de oxido-redução a partir de esculturas e o estudavam 

utilizando de prática experimental investigativa. Também foi reservado no 

planejamento desse encontro tempo para orientar os alunos quanto as atividades que 

iriam efetuar, assim como acerca do projeto final que iriam produzir. 

No Segundo Encontro, o planejamento foi construído de modo a estimular os 

alunos a exporem seus olhares artísticos sobre o mundo que os cerca, bem como a 

usarem os conhecimentos adquiridos para estudar uma célula galvânica, 

compreendendo uma aplicação dos fenômenos de oxido-redução para obtenção de 

energia elétrica. Também se pretendeu sensibilizar e valorizar os estudantes 

enquanto sujeitos cientistas e artistas. 

Durante o Terceiro Encontro, as atenções foram voltadas ao estudo das 

propriedades dos metais, a ocorrência natural das substâncias na forma de minerais, 

a importância das ligas metálicas e a toxicidade de alguns metais; discutindo-se a 

repercussão midiática dos desastres ambientais que envolvem a extração de 

minérios, assim como acerca da comunicação artística e crítica sobre a mineração. 

Em contraponto aos gigantescos desastres demonstrados, planejou-se uma análise 

de vídeo contendo um resumo histórico sobre os artistas plásticos Christo e Jeanne-

Claude, estabelecendo-se um paralelo entre suas obras e as discussões prévias. Por 

fim, seriam trabalhados os conceitos envolvidos para os cálculos de força eletromotriz 
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de células galvânicas, o uso da tabela de potencial padrão de redução e a confecção 

de diagramas de pilhas. 

No Quarto Encontro os estudantes poderiam rever e tentar consolidar os 

conhecimentos de eletroquímica estudados através da resolução de exercícios 

envolvendo conceitos e cálculos característicos dos conteúdos trabalhados, além de 

realizarem o estudo de eletrólise, novamente fazendo uso de experimentação para 

compreensão e análise do fenômeno.  

Já o Quinto Encontro foi destinado a apresentação dos projetos artísticos dos 

alunos, em que a integração/interação com as obras ser daria através da comunicação 

e expressão dos autores e da promoção de reflexão e diálogo entre estes e o seu 

público, além de ser reservado tempo para a avaliação final. 

A aplicação da atividade ocorreu em duas turmas da terceira série do Ensino 

Médio em duas escolas no município de Niterói-RJ, um Colégio Federal (Escola A) e 

um Colégio Estadual (Escola B). Neste texto, as turmas passarão a ser identificadas 

como Turma A e Turma B, assim como as professoras de química e os alunos serão 

identificados pelo uso das letras referentes as suas turmas e de numeração para 

diferenciação. 

A Turma A era composta por 28 alunos, as aulas foram aplicadas as sextas-

feiras, com adaptação do tempo de aplicação para dois tempos seguidos, um de 

50min e outro de 30min, pois na escola a aula de Química era dada em três tempos, 

sendo um as quintas-feiras, destinado pela professora A ao preparo para o vestibular 

e o Enem, as aulas de sexta-feira ocorriam das 11:10h às 12:30h. 

A Turma B era composta por 27 alunos, as aulas também foram aplicadas as 

sextas-feiras das 11:00h às 12:40h, com exceção do Quarto Encontro que ocorreu 

numa terça-feira das 7:00h às 8:40h, para que a atividade fosse concluída a tempo do 

término do calendário escolar. 

Em cada seção deste capítulo é abordado um dos Encontros com a seguinte 

organização sequencial: (i) os recursos utilizados; (ii) o andamento pedagógico 

referente proposto organizado em quadro; (iii) os desafios vivenciados em cada 

escola; (iv) a aplicação da atividade nas duas turmas; e (v) a análise do Encontro. O 

Quinto Encontro diferencia-se na organização: (i) a aplicação na Turma A; (ii) a análise 

do Encontro na Turma A; (iii) a aplicação na Turma B e (iv) a análise do Encontro na 

Turma B. Por fim é apresentado a avaliação geral da atividade e dos resultados. 
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3.1 O PRIMEIRO ENCONTRO 
 
3.1.1 Recursos Utilizados 
 

Os materiais preparados para primeira aula são compostos por seis folhetos 

impressos; um conjunto de materiais para experimentação e uma mídia digital de 

apresentação em slide com materiais de apoio didático. As quantidades de todos os 

materiais são dependentes do número de grupos de alunos formados para trabalhar 

em cada atividade. Devido a organização dos grupos nas bancadas dos laboratórios 

foram necessários e aplicados seis conjuntos de experimentação na Escola A e quatro 

conjuntos de experimentação na Escola B. 

Folhetos:  Inspirados nos materiais de propaganda de exposições de artes e 

museus, a capa de cada folheto contempla uma obra do Movimento Novo Realismo, 

que não está presente no interior do mesmo, mas está contemplada em outro folheto. 

No interior há quatro fotografias8, à escolha do professor e que dialoguem com o 

conteúdo abordado, com suas respectivas identificações; um questionário, sempre na 

última página; e, na contracapa, a fotografia de um dos expoentes do Novo Realismo. 

É importante que as fotografias das obras não sejam as mesmas em todos os folhetos, 

para fomentar diálogo e discussões sobre as imagens entre os grupos de alunos. 

As perguntas que compõe o questionário foram retomadas em diversas 

etapas da aula, para trazer a luz reflexões sobre diferentes aspectos de percepção 

que os artistas propõem e que o espectador interpreta. As questões sugeridas estão 

presente no Quadro 1.  

 
Quadro 1 - Questões presente nos folhetos 

Q1. Como você se sente ao ter contato com essas fotografias? 

Q2. Qual obra mais surpreendeu a você? Por quê? 

Q3. Aponte semelhanças entre as obras. 

Q4. Do que esses materiais são feitos? 

Q5. Qual o estado de conservação desses materiais? 

Q6. O que esses artistas comunicam com essas esculturas? 

 

 
8As fotografias devem ser impressas duas páginas por folha A4, idealmente em papel couché, coloridas 
e em alta resolução, tomando o folheto a dimensão A5 quando montado. A qualidade das imagens 
selecionadas deve ser alta e o tamanho das imagens impressas deve possibilitar a visualização dos 
detalhes das fotografias sem que haja deformação ou pixelização (percepção dos pixels, pontos que 
formam a imagem). 
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Em função das reflexões geradas no diálogo nesta aula, sugerimos para os 

folhetos as composições de imagens mostradas no Quadro 2, onde se observa 

também quais imagens aparecem em mais de um folheto. Os seis folhetos utilizados 

com os alunos estão disponíveis no Apêndice A. 

 
Quadro 2- Organização dos Folhetos. 

Folheto Capa Obras Contracapa 

A 

(I1) 
Nutcracker 

(John 
Chamberlain) 

(I2) Accumulation of Cans (Arman), 
(I3) Long Term Parking (Arman), 

(I4) Méta-harmonie (Jean Tinguely), e 
(I5) Compression de fourchettes et 

cuillères (César) 

Arman 

B (I3) 
(I6) The Hope for Peace (Arman), 

(I7) Artériosclérose (Arman), 
(I1) e (I8) Infinity of Typewriters (Arman). 

John 
Chamberlain 

C (I6) 

(I9) Sonny Liston (Arman), 
(I10) Homage to New York (Jean 
Tinguely), (I11) Compression de 

Mobylette (César de Baldaccini) e (I12) 
Miltralleuses (Arman). 

César de 
Baldaccini 

D (I5) (I2), (I11), (I4) e (I6) 
Jean 

Tinguely 

E (I8) (I3), (I7), (I11) e (I9) 
Niki de Saint 

Phalle 

F (I7) (I8), (I12), (I6) e (I11) 
Daniel 
Spoerri 

 

Mídia Digital: Conjunto de slides, disponível no Apêndice B1, produzido em 

PowerPoint, com recursos de animação e design padrão 4:3, contendo informações 

que orientam os alunos no espaço-tempo em que ocorreram as mudanças artísticas, 

o manifesto do Novo Realismo além das imagens dos principais nomes do Novo 

Realismo e do crítico de arte Pierre Restany; as imagens I11, I2 e I7; informações 

sobre a contextualização histórica e geopolítica e imagens sobre o movimento 

Expressionismo Abstrato (contraponto ao Novo Realismo); imagens das obras dos 

artistas do Expressionismo Abstrato: Ad Reinhardt, Clyford Still, Franz Kline, Hans 

Hartung, Hans Hofmann, Helen Frankenthaler, Mark Rothko e Morris Louis; 

informações e imagens sobre a hegemonia americana no pós-guerra e a retomada do 

orgulho francês; as imagens I11, I2 e I7 com detalhe em zoom aos efeitos da oxidação 

nos diferentes objetos em cada obra; informações e imagens para apoiar as 

discussões dos experimentos; e, informações acerca de atividades para as próximas 

aulas. 
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Na impossibilidade de apresentação de Slides o professor pode realizar 

impressões das imagens e montar um esquema em uma parede ou no quadro para 

melhor compreensão dos alunos ou distribuir os conjuntos de imagens para os grupos 

em cada momento pedagógico, dando destaque aos efeitos da oxido-redução. 

Material Experimental: Conjunto I – 1 pedaço de fita de magnésio, 1 pedaço 

de cobre metálico, solução de HCl 0,1 mol/L, 2 tubos de ensaio e estante para tubo 

de ensaio. Conjunto II – 3 peças de zinco metálico, 3 peças de cobre metálico e 3 

peças de ferro metálico, 9 tubos de ensaio, estante para tubo de ensaio, soluções 0,1 

mol/L, cada uma, de sulfato de cobre, sulfato de ferro e sulfato de zinco. Para ambos 

os experimentos pode ser utilizado uma lupa para melhor verificação das reações 

ocorridas. 

Tarefa 1 - Solicitar que: (a) desenvolvam um relatório sobre a prática; (b) 

fotografem situações de acúmulos de objetos ou efeitos da oxidação e enviem por e-

mail ou grupo no WhatsApp ao licenciando para exposição na próxima aula; e, (c) 

coletem, nas próximas semanas, objetos metálicos, pilhas e baterias, objetos 

eletrônicos e utensílios descartados para a elaboração de um projeto na última 

semana do bimestre. (Slide S1-9). 

 
3.1.2 Andamento Pedagógico do Primeiro Encontro – Oxidação e Redução de 
Metais e o Novo Realismo 
 

No primeiro encontro ocorrem três atividades: Análise imagética, Exposição 

Dialogada e Experimentação. O Quadro 3 apresenta o Andamento Pedagógico 

proposto, com o tempo médio demandado para cada atividade e as sugestões de 

ações didático-pedagógicas. 

 
Quadro 3 – Andamento Pedagógico do primeiro Encontro. 

TEMPO ATIVIDADE 

15 min 

Análise Imagética:  
Organizar os alunos em até seis grupos de quatro a seis integrantes e 
distribuir os folhetos. Solicitar que avaliem as obras apresentadas e que 
respondam as questões ao final do folheto. 

50 min 

Exposição Dialogada:  
Etapa 1: Utilizar os slides para promover um diálogo com os alunos sobre o 
Movimento Novo Realismo (S1-1), os artistas que assinaram o manifesto (S1-
2a, S1-2b e S1-2c), o que criticavam na arte e na sociedade da época.  
Etapa 2: Convidar os alunos a apresentarem as respostas do questionário. 
Projetar as imagens I11, I2 e I7 (S1-3) e questionar sobre as características 
em comum. A partir das respostas, discutir as interpretações pessoais com as 
intenções artísticas, reforçar, por meio de anotações no quadro e anotações 
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pessoais dos alunos, as percepções associadas às críticas ao modelo de 
consumo, a acumulação e ao descarte de materiais e objetos.  
Etapa 3: Dialogar sobre o momento sociopolítico em que se encontrava a 
sociedade francesa no pós-guerra. Explorar as imagens e informações dos 
slides S1-4a, S1-4b, S1-4c, S1-4d, S1-4e e S1-4f para resgatar os 
conhecimentos prévios que os alunos tragam das aulas de História e 
Geografia, discutindo a hegemonia americana e a arte de destaque da época, 
o Movimento Expressionismo Abstrato, e as influências do EUA sobre a 
cultura mundial a partir do Plano Marshall. Projetar o slide S1-5 e analisar a 
visão de Arman sobre o consumismo.  
Projetar as imagens I11, I2 e I7 (S1-6a) e solicitar que reflitam sobre as 
respostas do questionário comparando-as com as respostas que dariam 
agora que conhecem o movimento. Questionar sobre a composição, aspectos 
físicos e conservação dos objetos utilizados em contraponto à estética e 
subjetividade das obras. 

35 min 

Experimentação:  
Encaminhar a discussão para o fenômeno de oxidação. Questionar como esse 
fenômeno ocorre, pedindo que sugiram meios de verificação. Anotar as 
respostas no quadro. Em seguida, projetar o slide S1-6b com o zoom a pontos 
de oxidação dos metais nas imagens I11, I2 e I7 e apresentar o 
questionamento sobre ferrugem (S1-6c). 
Experimento 1 - Distribuir os materiais do Conjunto I e solicitar que os alunos 
verifiquem o que ocorre quando fita de magnésio é adicionada em solução de 
ácido clorídrico e comparem ao que ocorre na adição de cobre a solução de 
ácido clorídrico. Dialogar com eles como os fenômenos observados podem 
ter relação aos aspectos das obras apresentadas verificar se as respostas 
anotadas equivalem a análise do experimento e organizar as conclusões 
usando as animações referentes ao experimento no slide S1-7a. 
Experimento 2 - Distribuir o material do Conjunto II e pedir que investiguem 
quais metais são mais reativos a partir de evidências observadas em testes, 
deixando livre a escolha do procedimento de investigação. Dialogar sobre os 
resultados e os procedimentos adotados por cada grupo, retornando às 
respostas anotadas no quadro e verificando se elas estão sendo aplicadas.  
Durante o processo de investigação devem ser sugeridas comparações de 
quais metais estão apresentando mais evidências de reações em diferentes 
soluções. Conforme as observações forem realizadas, promover 
questionamentos para discutir como podemos classificar comparativamente 
os metais entre mais ou menos reativos, analisar as sugestões e usar os slides 
S1-7a, S1-7b e S1-7c para organizar as respostas e promover a compreensão 
de que os metais que se oxidam em um número maior de soluções diferentes 
são os mais reativos. Utilizar desse raciocínio para explicar a fila de 
reatividade dos metais e projetar a presente no final do slide S1-7c. 
Utilizar o slide S1-8 para introduzir o conceito de número de oxidação e 
explorar o exemplo da reação do Mg com HCl para questionar quais das 
espécies podem ser classificadas como agente redutor e agente oxidante. 
Levar a discussão para os aspectos de degradação dos materiais das obras 
de arte, questionando se os efeitos de degradação são evidências de 
oxidação ou redução daquele metal. 
Finalizar a aula apresentando a Tarefa 1 (S1-8). 
Recolher os folhetos para uso posterior. 

 
A Etapa 2 é fundamental para que os alunos se expressem e sejam 

incentivados a expor seus pensamentos e sentimentos. Também é fundamental para 
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que o pensamento crítico fomentado pelo movimento artístico se faça claro. Nesse 

momento os alunos devem ser sensibilizados quanto às questões ambientais, assim 

como, às questões que tangem o consumismo. Essa sensibilização é esperada pois 

eles devem desenvolver a capacidade de observar seu entorno, questionar, capturar 

os elementos visuais que julguem satisfazer suas emoções e seus pensamentos e 

utilizá-los para se expressarem. 

A Tarefa 1 (b) necessita ser entregue ao professor com antecedência de três 

dias para a segunda aula. Pois devem ser anexadas no arquivo de aula e organizadas 

para apresentação aos alunos. 

 
3.1.3 Desafios Vivenciados 
 

Na Turma A, a aula de Química ocorria as sextas-feiras entre a aula de 

Educação Física e o intervalo de almoço. Com isso os alunos chegam à aula de 

Química, tanto em sala convencional quanto no laboratório, muito eufóricos, 

atrasados, com roupa esportiva, sem calçado adequado ao laboratório, esquecendo 

materiais, estressados devido a resultados na aula de Educação Física, ansiosos pelo 

término da aula para almoçarem e com resistências a regras de convívio no laboratório 

Além disso, a professora A é coordenadora da escola, realizando atividades de 

coordenação antes da aula de Química, o que ocasiona atrasos ao início da aula 

devido a emergências que surgem.  

Na escola da Turma B o projetor fica guardado na sala da direção, o que 

ocasiona dificuldades de acesso ao dispositivo. As paredes das salas de aula e do 

laboratório são coloridas, com muitos trabalhos pendurados e colados nas paredes, 

além de murais, dificultando uma projeção adequada e havia somente duas tomadas 

por sala. As tomadas e extensões não são dos mesmos modelos, necessitando 

adaptadores para ligar projetor e computador. A projeção foi realizada no quadro, o 

único local disponível, de maneira a evitar o reflexo da luz do projetor, resultando em 

tamanho menor que o adequado. Apesar do laboratório ter bancadas móveis, bancos, 

armários e pia, havia carteiras individuais acumuladas nos cantos, reduzindo o espaço 

e dificultando a locomoção. Muitos alunos faltaram ao primeiro encontro. 

 
3.1.4 A Aplicação nas Turmas A e B 
 

Os alunos foram organizados em grupos, na Turma A foram selecionados os 

integrantes de cada grupo previamente, na Turma B os alunos se organizaram em 
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grupo por decisão própria. Essa diferença ocorreu devido orientação prévia quanto a 

questão das relações interpessoais dos alunos da Turma A, de suas desavenças e 

dificuldades de trabalho em equipes. Apesar da composição dos grupos serem 

realizadas previamente, não houve reclamações dos alunos na Turma A. No entanto, 

na Turma B, os alunos se agruparam formando dois grupos majoritariamente 

composto por rapazes e dois grupos majoritariamente composto por moças. 

Durante a conversa de apresentação do licenciando, ele questionou os alunos 

sobre seus gostos pessoais perante a Química e as Artes. Na Turma A alguns alunos 

falaram que gostam de Química, que pensavam cursar Química na faculdade, mas a 

maioria respondeu “só fazemos química por causa da escola”. Quanto a Arte, os 

alunos foram quase unânimes em exporem que não gostam, no entanto, suas falas 

foram abafadas pela exclamação do Aluno A1: “Eu amo artes! Eu adoro pinturas e 

design!”. Os alunos da Turma B diziam não gostar de artes ou que não tinham contato 

com artes. Nas duas turmas, os alunos foram questionados se eles gostavam de 

algumas produções artísticas como: cinema, música, teatro, pinturas, desenhos, 

arquitetura, design de interiores e outros, na Turma A os alunos refletiram e acabaram 

concordando que gostavam de arte. Já na Turma B os alunos, após refletirem, 

disseram que gostam de alguns produtos artísticos e de algumas produções culturais, 

mas não das Artes em si. Alguns rapazes, após conversarem, contaram que gostam 

do basquete e que para eles o basquete é arte. O licenciando então os questionou por 

que eles consideravam um esporte arte. Eles não souberam responder, mas disseram 

que gostavam. Outros alunos afirmaram fazer teatro e que por isso gostavam de artes, 

entre eles o Aluno B1, que tem síndrome de Down. Após um grupo dizer que gosta de 

músicas, os alunos informaram que acreditam que as músicas das quais eles gostam 

e ouvem não podem ser consideradas obras de artes pois não são ouvidas pelo “alto 

escalão” da sociedade e pela classe erudita. Então foram questionados: “Quem 

determina o que é artes? O que é necessário para uma produção ser considerada 

arte? Por que as preferências de vocês não são consideradas artes enquanto de 

outros grupos são?”. Os alunos começaram a refletir e tentar responder uns aos 

outros, mas sem chegarem a uma resposta definitiva. 

Durante a Análise Imagética os alunos da Turma A demonstraram 

insatisfação em descrever, de maneira individual, suas interpretações e suas 

respostas perante os folhetos, mas durante a Etapa 1 e a Etapa 2 e as discussões 

em grupo os alunos se mostraram a favor de divulgar suas análises. O mesmo não 
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ocorreu na Turma B. Durante a leitura do manifesto: “Os Novos Realista se 

conscientizaram de sua singularidade coletiva. Novo Realismo = Novas abordagens 

perceptivas do real.”, realizado pela Aluna A2, os alunos da Turma A responderam 

com os comentários presentes no Quadro 4. 

 
Quadro 4 - Diálogo na Turma A sobre o manifesto. 

Aluno Comentário 

Aluna A3 “Meio paradoxal essa fala!” 

Alunos em 
geral 

O manifesto não é claro sobre as intenções dos artistas. 

Aluna A3 “Novas percepções devem ser novas interpretações da realidade.” 

Aluna A4 
“Eles querem demonstrar as diferenças da realidade de acordo 

com o contexto e a época em que se encontram.” 

 
Na Etapa 2, devido ao interesse demonstrado pelos alunos aos artistas, foi 

solicitado que pesquisassem outras obras que não seriam contempladas nas aulas. 

Após ser apresentado os slides com as imagens das obras e solicitado que falassem 

sobre o que eles observavam e que lessem suas respostas aos questionários dos 

folhetos, os alunos da Turma A se manifestaram, algumas respostas estão presentes 

no Quadro 5, que também incluí o comentário da professora A. 

 
Quadro 5 - Dialogo na Turma A na Etapa 2. 

Pessoa Resposta / Comentário 

Aluna A3 
“Essas obras me causam incomodo! Esse acúmulo de material 

me causa agonia e essas bicicletas amassadas parecem acabar 
com a noção de liberdade.” 

Aluno A5 
“Eu senti vontade de beber café, ver esses bules de café me 

despertou essa vontade.” 

Aluna A4 
“Acredito que eles querem criticar alguma coisa, gostaria de saber 

o que e o porquê. Quero entender o que eles querem criticar.” 

Professora 
A 

“Eu acho impressionante como eles conseguiram fazer com que 
materiais que virariam lixo pudessem se tornar obras de arte.” 

 
Os alunos concordaram com a opinião da professora A. Opinaram sobre as 

questões psicológicas dos artistas, se tinham manias ou se eram obsessivos e 

compulsivos. O mesmo não ocorreu na Turma B, em que os alunos, durante a Etapa 

1, permaneceram somente prestando atenção, sem questionar ou opinar. Na Etapa 2 

os alunos intuíram e explanaram que os artistas queriam mostrar que é possível fazer 



44 
 

arte com sucata e com lixo, e que conheciam pessoas que também faziam isso. Mas 

não quiseram comentar sobre outras intenções dos artistas. 

Os alunos da Turma A ficaram como ouvintes na Etapa 3 durante a 

apresentação dos contextos históricos e sócio-políticos; no entanto, rapidamente 

passaram a interagir para discutir sobre a crítica socioeconômica. O Aluno A5 

explanou sua insatisfação, e seus colegas concordavam com ele durante seu 

discurso, sobre o consumo exagerado das pessoas em nossa época. Questionou a 

necessidade de trocar aparelhos celulares a cada lançamento, o descarte de 

computadores por estarem velhos, a compra de roupas com símbolos de marcas e 

disse que não gostava dessa realidade com que se deparava e vivenciava. Mas 

concordava que reproduzia esses comportamentos. 

Na Turma B, o Aluno B2 emitiu uma fala quanto ao que observou na Etapa 3. 

Ele disse: “Acho muito interessante tudo que está sendo apresentado, as obras do 

Novo Realismo e as obras do Expressionismo Abstrato, assim como as discussões 

que foram geradas sobre essas obras artísticas. Mas eu me sinto mal, pois pessoas 

como a gente, que vivem nas comunidades e nas periferias, ou que frequentam 

escolas com menos acessos a meios culturais e a educação de qualidade estão 

submetidas a um sistema injusto. Acho injusto eu não poder ter acesso a um 

conhecimento que não faz parte do meu dia a dia. Apesar de não fazer parte do meu 

dia a dia isso não pode me impedir de tomar conhecimento, conhecer e me aprofundar 

sobre tais assuntos.”. Logo após essa fala ele foi questionado pelo licenciando se o 

mesmo poderia ocorrer com outros conhecimentos ou só com as Artes. Ele 

respondeu: “Claro que isso acontece, se eu vivo em uma cidade onde escolas 

diferentes recebem níveis de educação e instrução diferentes devido ao público que 

frequenta essa escola (;) é claro que haverá uma distinção do que pode ser ensinado 

ou não para a gente e o que pode ser privado ou não para a gente pois acham que 

para a gente não cabe desenvolver certos conhecimentos!”. Parte da turma concordou 

com o aluno, mas a maioria ficou em silêncio ouvindo a reflexão. 

Em ambas as turmas, quando as imagens do slide S1-6a foram projetadas e 

iniciou-se os questionamentos referentes a essa etapa, os alunos não quiseram mudar 

suas respostas para as questões dos folhetos. Na Turma A os alunos não 

compreenderam a solicitação que foi feita pelo licenciando “Analisem os aspectos 

visuais das três obras aqui apresentadas e respondam as questões Q4 e Q5 dos 

folhetos”. Depois que foi dado zoom nas imagens que eles passaram a responder o 
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que era solicitado. A Aluna A3 disse “Estão oxidados!” e a turma completou “Isso! Está 

tudo enferrujado.”. Na Turma B os alunos apontaram que as obras eram feitas com 

objetos semelhantes, em má conservação, de metal, retorcidos, aglomerados, sujos, 

sucata e lixo. Antes de ser dado o zoom nas imagens projetando o slide S1-6b os 

alunos já disseram que os materiais estavam enferrujados. Apesar de saberem que 

havia ocorrido uma reação química, nenhum dos alunos sabiam responder como 

ocorria os processos de oxido-redução, assim foi iniciada a etapa de 

Experimentação. 

O licenciando continuou a questionar “Por que isso ocorre? Quais os 

motivos?”. Em ambas as turmas os alunos estavam curiosos pelas respostas, mas 

não arriscavam responder ao questionamento. Então, o licenciando informou que eles 

fariam um experimento para compreenderem os fenômenos. O Aluno A5 exclamou 

bem alto para todos ouvirem “Essa era a parte que eu estava esperando!”. Na Turma 

A o Experimento I ocorreu conforme orientações do licenciado sobre o procedimento, 

eles demonstraram muito interesse em realizar a atividade e observar os efeitos das 

reações que ocorriam. Os integrantes dos grupos AC e AE estavam pouco 

participativos. Conforme o licenciando explicava os efeitos observados com o uso das 

projeções houve um aumento da interação dos alunos, mesmo nos grupos citados, 

realizaram perguntas, responderam as questões e passaram a descrever o que 

faziam. Os alunos A3, A4 e A5, eram os que mais respondiam as questões, 

descreviam as suas práticas e o que observavam, além de indicarem aspectos que 

evidenciavam uma reação química.  

Quando questionados sobre a adição de fita de magnésio em solução de ácido 

clorídrico os alunos da Turma A informaram que as bolhas eram devido a 

efervescência, formando CO2, O2 e bolhas de ar presente na solução. O licenciando 

projetou as fórmulas químicas dos reagentes e questionou se seria possível formar os 

produtos que eles informaram. Rapidamente se corrigiram respondendo “Forma gás 

hidrogênio!” e “Formação de hidrogênio!”, o licenciando projetou a resposta 

confirmando suas falas. Ao adicionarem cobre em solução de HCl ficaram 

desapontados por não observarem reação. Foi esquematizado uma ordem crescente 

de reatividade com os elementos estudados nessa etapa. 

Na Turma B o licenciando orientou sobre todo o processo do experimento I, 

no entanto o grupo BD adicionou todos os metais (cobre, magnésio, zinco e ferro) na 

solução de ácido clorídrico. Eles justificaram que queriam observar qual deles iria 
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reagir mais e primeiro. O licenciando perguntou se eles conseguiriam analisar o 

resultado com todos os metais ao mesmo tempo, sendo que alguns estavam reagindo 

e outros não. Eles responderam que não, que as bolhas atrapalhavam a observação. 

Questionando-os sobre o que seria necessário fazer, eles disseram que seria 

necessário observar cada metal em um tubo de ensaio diferente, contendo a solução 

de ácido clorídrico. Os outros três grupos realizaram o experimento conforme as 

orientações. Durante a explicação dos fenômenos e das equações químicas os alunos 

tiveram dificuldade de relacionar os símbolos e as equações a cada experimento. No 

entanto, após compreenderem cada etapa, foram capazes de concluir qual metal, 

cobre ou magnésio, era mais reativo e montaram um esquema crescente de 

reatividade.  

Os alunos da Turma B, durante o experimento II, analisaram cada metal em 

cada solução, se basearam no experimento anterior e no erro do grupo BD para 

determinar o método de investigação. O Aluno B1 solicitava explicações a professora 

da turma (Professora B) e ao licenciando durante todo o experimento, sobre os 

procedimentos, sore os resultados e sobre a teoria que envolvia a prática. Ele se 

envolvia com a prática, interagia com seus colegas de grupo e descrevia bem o que 

observava, mas não tinha confiança em levantar hipóteses para explicar o que ocorria 

nos experimentos. Durante a explicação do licenciando sobre o experimento os alunos 

não apresentaram dúvidas, como no anterior, e tiveram facilidade de compreender a 

fila de reatividade. 

Na Turma A, o grupo AB queria testar de dois em dois metais por solução para 

verificar qual metal reagiria primeiro, o licenciando solicitou que eles repensassem a 

estratégia. Depois de conversar com cada grupo e ouvir suas explicações sobre como 

procederiam com o experimento, observou-se que todos os grupos realizaram os 

mesmos procedimentos de investigação. Mesmo assim, o grupo AB não conseguiu 

realizar uma análise dos resultados que gerasse uma resposta para qual metal é mais 

ou menos reativo. Após as explicações dos colegas dos outros grupos, eles 

conseguiram compreender quais comparações faltaram fazer para chegar ao 

resultado. Ao final, todos compreenderam a fila de reatividade. 

O licenciando utilizou da reação de Mg em HCl para ilustrar a equação química 

e explicar os conceitos teóricos da aula. Em ambas as turmas os alunos informaram 

ter compreendido a teoria. Então foi solicitado que eles fizessem a tarefa 1.  Na Turma 

A, a Aluna A4 foi a única que se opôs a data de entrega das fotografias; foi explicado 
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a necessidade para a mesma, que continuou insatisfeita. Já na Turma B os alunos 

não reclamaram da atividade; no entanto, preferiram entregar os relatórios no mesmo 

dia, de maneira incompleta ou com anotações do slide sem descrição dos 

experimentos, somente o Aluno B1 solicitou explicações sobre o relatório, tirando 

dúvidas e levando para casa para poder terminar. Ao final da aula, os alunos de ambas 

as turmas disseram que agora entendiam porque os metais ficavam oxidados, mas 

eles não compreendiam por que aquelas obras que não estavam em solução estavam 

oxidadas, além de se questionarem se os objetos eram feitos de metais diferentes. 

 
3.1.5 Análise 
 

Possivelmente os alunos se sentiram inseguros a responderem os 

questionários dos folhetos e a darem suas opiniões sobre o movimento artístico e 

sobre suas esculturas. Deve ser levado em consideração que muitos dos alunos do 

E.M., adolescentes, ainda estão em um momento de reflexão sobre a vida e seu 

cotidiano tanto como a arte em questão do que consideram arte, se é o belo, se é o 

que lhes agrada, o que lhes satisfazem os gostos pessoais, se arte deve ou não ser 

crítica, política ou filosófica. Tais questionamentos podem ter gerado desconforto aos 

alunos a responderem o questionário do folheto e a interagirem com as provocações 

dialógicas geradas em aula. Os alunos ao questionarem a existência de um grupo 

privilegiado que tem acesso à cultura e a educação de qualidade não se 

reconheceram como detentores de cultura e nem “merecedores” dos direitos. Ao 

serem levados a refletirem sobre as possibilidades de serem produtores e usufruírem 

das artes, os processos pedagógicos e as respostas do alunos foram ao encontro do 

que diz Candau (2012) em que a educação em Direitos Humanos deve formar sujeitos 

de direitos, à medida que os alunos reconhecem que os direitos existem, que eles 

deveriam ter acesso e que é injusto a retirada desses direitos; a favorecer o 

empoderamento aos atores sociais que tem menor poder na sociedade, pois 

acreditam não serem autores ou que não usufruem de artes, mas passam a questionar 

o que é arte e o porquê seus gostos e culturas não são considerados artes; e a 

educação para o nunca mais já que eles questionam a sociedade de consumo e a 

degradação do meio ambiente. 

Para estimular a expressividade e a espontaneidade de fala, o licenciando deu 

sua impressão sobre alguma obra em específico, primeiro de maneira bem concreta 

e bem objetiva, depois trazendo reflexões mais abstratas e filosóficas ou 
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interpretativas quanto a intenção dos autores, provocando os alunos que 

concordavam ou discordavam a darem suas opiniões. 

Conforme Freire (1987) a codificação do tema gerador e seus aspectos 

(acesso à cultura, artes, consumismo, poluição, degradação ambiental) foi realizada 

a partir dos folhetos, das imagens das esculturas e da apresentação do contexto sócio-

histórico, político e econômico. No processo de decodificação os alunos utilizaram, de 

acordo com Snyders citado por Delizoicov (2002), de sua cultura primeira para 

interpretar e compreender as intenções artísticas, através dos questionamentos e das 

discussões sobre o tema gerador os alunos começaram a desenvolver um novo 

conhecimento que modificava sua cultura primeira e aproximava da cultura elaborada 

que estava sendo apresentada. A observação desse processo pode ser vislumbrada 

ao verificarmos as respostas críticas que os alunos A3, A4, A5 e B2 realizaram durante 

as etapas, assim como as respostas dadas sobre o gosto por artes e a crença de 

desvalor perante seus gostos pessoais apresentada pelos alunos. 

A essa altura os alunos já compreendiam as intenções dos autores e qual o 

caminho de reflexão que as aulas poderiam tomar. No entanto, não é por 

compreenderem que os mesmos desenvolveriam reflexões críticas e acabadas sobre 

o assunto, que a cultura elaborada estivesse alcançada de imediato. Essas reflexões 

necessitaram ser fomentadas aula a aula, a fim de reforçar o pensamento refletivo 

sobre obras de artes e sobre escolhas e avanços científicos.  

Uma segunda decodificação, em prol do objetivo acerca dos fenômenos de 

oxidação, também ocorreu a partir da análise das imagens codificadas e pré-

selecionadas que evidenciassem tais observações. Dando suporte ao início da 

experimentação que possibilitou aos alunos o desenvolvimento de um pensamento 

investigativo. As diferenças de procedimentos realizados, de interpretação dos 

resultados, de explicações para os fenômenos e de organização dos resultados de 

observação possibilitou que os alunos buscassem analisar as respostas e 

interpretações de outros grupos para que chegassem a uma conclusão mais próxima 

do conhecimento científico pretendido. Ou seja, a metodologia usada explorou a 

possibilidade do erro, e o erro cometido, como oportunidade de reflexão e caminho 

para aprender, conforme orienta Morin (2003). Após a verificação experimental, a 

compreensão dos alunos sobre a fila de reatividade ocorreu de maneira rápida e 

prática, facilitando as explicações sobre as reações de oxido-redução e os conteúdos 

do tema.  
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Em ambas as turmas os alunos apresentaram relatórios que não continham 

as respostas dos folhetos, as descrições dos materiais utilizados nas práticas 

experimentais, do procedimento experimental, não continham os resultados 

observados, mas continham as anotações iguais às dos slides utilizados para 

explicação do conteúdo. O que aponta para uma dificuldade de descrição e de 

organização das informações, que pode decorrer de um atraso no desenvolvimento 

da competência lecto-escritora dos alunos, ao final do Ensino Médio, ou à uma falta 

de prática em realizar relatórios de experimentos ou, ainda, à não exigência desse 

tipo de avaliação pelos professores das escolas. 

 
3.2 O SEGUNDO ENCONTRO 

 
Nessa aula continua-se a análise das obras de arte do folheto em comparação 

com as fotografias que os alunos produziram (Tarefa 1 (b)) e se avança, através da 

experimentação, para a discussão do conceito de pilha, sobre diferença de potencial 

e das semirreações das pilhas.  

 
3.2.1 Recursos Utilizados 

 

Mídia digital: Produzida em PowerPoint, com recursos de animação e design 

padrão 4:3, apresentada no Apêndice B2, cujos primeiros slides, que não numeramos, 

foram montados com as fotografias obtidas pelos alunos na realização da tarefa 1 (b) 

(seis slides nas turmas A e B) e organizados com mais de uma fotografia por slide, 

identificadas de forma análoga à usada nos folhetos. Os slides seguintes são 

numerados conforme o padrão descrito anteriormente e incluem: um slide de 

resolução das questões abordadas durante a experimentação no primeiro encontro; 

um slide com vídeo da obra Méta Harmonie – Tinguely9 em funcionamento; um slide 

com conceito de eletroquímica e eletrólito apresentando recursos de animação para  

simular a adição de um metal em solução contendo o cátion do metal a ser adicionado; 

uma sequência de slides com apresentação em etapas da construção de uma pilha 

de Daniell e recursos com conteúdo específico. Na turma A, a mídia digital foi 

 
9https://www.youtube.com/watch?v=-X4sxsgaVXU. A obra é formada por peças metálicas circulares e 

engrenagens suspensas, equilibradas por estruturas metálicas como andaimes. As peças giram 
ativando o movimento de outros objetos, como tambores, pratos e utensílios metálicos. Contém 
tubulações e outros objetos menores, que estão presentes para fazer algum barulho conforme a rotação 
das peças maiores. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-X4sxsgaVXU
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encerrada com uma animação de fotografias dos alunos, individuais e em atividades 

experimentais, presentes no Apêndice B3, em preto e branco e com fundo musical, 

Inverno – As Quatro estações, Vivaldi, evidenciando-os como sujeitos artistas e 

cientistas. 

Material Experimental: Conjunto III – 1 fio com adaptador jacaré, 2 béqueres 

de mesma altura (200ml), 1 bastão cilíndrico de cobre, 1 bastão cilíndrico de zinco, 1 

ponte salina (tubo em U contendo no interior solução saturada de KCl com adição de 

ágar-ágar e extremidades tapadas com algodão), palha de aço (tipo Bombril), 

multímetro, 150 mL de solução 0,1mol/L de sulfato de cobre e 150 mL de solução 

0,1mol/L de sulfato de zinco. 

Tarefa 2 – a) Solicitar que os alunos realizem uma pesquisa sobre a 

composição dos utensílios metálicos de cozinha para a próxima aula, b) reforçar a 

importância da coleta de materiais ao longo das semanas, e explicar que a turma 

realizará uma mostra artística, no último encontro, com apresentação, individuais ou 

em grupo, de esculturas, pinturas, desenhos, poemas, contos, músicas, peças 

teatrais, dança, fotografias e qualquer outro meio artístico em que façam uso dos 

objetos coletados baseando suas referências ao Movimento Novo Realismo, 

criticando a sociedade de consumo e explicando e evidenciando os conceitos de 

eletroquímica envolvidos na obtenção da obra ou dos objetos na obra utilizados, c) 

solicitar um relatório da prática experimental. 

 
3.2.2 Andamento Pedagógico do Segundo Encontro – O Olhar Artístico dos 
Alunos e a Pilha de Daniell 

 

No segundo encontro foram realizadas as seguintes atividades: Análise e 

interpretação de fotografias, exposição dialogada, experimentação e sensibilização. 

O Quadro 6 apresenta o andamento pedagógico utilizado com as etapas necessárias 

para essa aula. 

 
Quadro 6 – Andamento pedagógico do segundo Encontro. 

TEMPO ATIVIDADE 

20 min 

Análise e interpretação de fotografias: 
Distribuir os folhetos aos grupos e expor as fotografias oriundas da tarefa 1 
(b) (slides iniciais), dialogando com os alunos sobre suas intenções em 
relação às fotografias, solicitando um comparativo entre suas imagens e as 
obras do Novo Realismo. Questionar qual a motivação das escolhas dos 
nomes das fotografias, o que eles evidenciam e o que há de comum nas 



51 
 

fotografias dos colegas de classe. Recolher os folhetos após os 
apontamentos. Coletar os relatórios. 

20 min 

Exposição Dialogada: 
Usar o slide S2-1 para discutir as reações de oxidação e redução que 
ocorreram no experimento 2 da aula 1 e o conceitos de oxido-redução. 
Apresentar o vídeo da obra Meta Harmoni IV de Tinguely (S2-2). Ouvir as 
observações dos alunos sobre a escultura, questionar como são realizados 
os movimentos da escultura, conduzindo a resposta à necessidade de 
eletricidade. 

50 min 

Experimental: 
Questionar os alunos quais as maneiras de se obter eletricidade, de forma a 
citarem a pilha. Organizar a turma em quatro, ou até seis, grupos, e propor 
que os grupos usem o Conjunto III e construam, junto com o professor, uma 
pilha de Daniell. Explorar os slides S2-3, S2-4, S2-5 e S2-6, referentes à pilha, 
projetando-os à medida que as discussões e execuções, pelos alunos, forem 
ocorrendo na bancada. Começar relembrando os resultados obtidos nos 
Experimentos 1 e 2. Questionar por que quando um pedaço de metal é 
adicionado na solução de seu cátion não se observa os efeitos como os 
observados pela adição de metais (agentes redutores) em soluções de 
cátions (agentes oxidantes) diferentes (S2-3). Discutir que ali também ocorre 
uma reação e que esta rapidamente atinge o equilíbrio químico. Solicitar que 
conectem o zinco e o cobre metálicos com o fio e questionar o que eles 
esperam que aconteça a partir dessa conexão(S2-4). Após as discussões 
oferecer o multímetro para verificarem se passa corrente elétrica entre os dois 
metais. Questionar por que não está havendo corrente elétrica e o que é 
necessário para que haja. Nesse momento os alunos devem responder da 
necessidade de fechar o circuito. Solicitar que os alunos identifiquem em qual 
eletrodo ocorre a redução e em qual eletrodo ocorre a oxidação (slide S2-5). 
Explicar a importância da ponte salina no processo e o que ocorre com os 
elétrons dos metais e os íons das soluções (slide S2-6). Dialogar sobre a fila 
de reatividade e a importância da mesma para a construção da pilha. 
Solicitar um relatório da prática para próxima aula. 

10 min 
Explicar a Tarefa 2 usando o slide S2-7. 
Sensibilização: Reproduzir a apresentação com as fotos dos alunos 
(individuais e em grupo) 

 
A análise e interpretação de fotografias é muito importante na contribuição da 

formação de sujeitos de direitos, para fomentar o diálogo, o senso crítico e a 

capacidade de expressão dos educandos. Ajuda a quebrar mitos e preconcepções 

que eles tenham sobre as próprias capacidades artísticas e expressivas, auxiliando 

na compreensão sobre a diferença e a pluralidade, de gostos e de percepções, e de 

que são capazes de produzirem e de consumirem arte.  

Durante a experimentação é necessário que o professor esteja atento a cada 

procedimento realizados pelos alunos nos grupos de trabalho, assim como os 

questionamentos que eles fazem. É importante que eles sejam questionados o tempo 

todo e provocados a justificar suas respostas. As explicações teóricas ocorrem 
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durante a prática e as observações. O professor deve estar atento a todo momento 

para não deixar dúvidas quanto ao conhecimento químico. 

 
3.2.3 Desafios Vivenciados 

 
Na Turma A, iniciou-se a aula com 20min de atraso devido aos mesmos 

problemas evidenciados no primeiro encontro. Os alunos ficaram muito resistentes e 

reativos devido a atividade proposta na aula anterior e aos grupos organizados nessa 

aula, que foram diferentes dos anteriores, pelos motivos já mencionados. Houve 

alunos faltosos, alguns pela segunda aula seguida. Os alunos que faltaram ao primeiro 

encontro não compreendiam a atividade que estava ocorrendo, um sinal claro de falta 

de comunicação entre os integrantes da turma e da escola para com os alunos. Os 

alunos optaram por criar um grupo de comunicação no WhatsApp para que enviassem 

suas fotografias, no qual a Aluna A6, que faltara a aula anterior, reclamou “Por que a 

escola realiza essas atividades sem sentido?”, comportamento que continuou 

reproduzindo em sala de aula. Vale ressaltar que a turma tinha aulas de química as 

quintas-feiras e sextas-feiras e as atividades propostas pelo licenciando só ocorriam 

as sextas. Alguns alunos enviaram imagens obtidas na internet, que foram facilmente 

reconhecidas e levou à necessidade de realizar verificação de todas as imagens 

recebidas, além de conversas extraclasse para solicitar que aqueles alunos 

realizassem fotografias próprias.  

Na Turma B muito alunos faltaram e não realizaram a atividade proposta, foi 

necessário que a Professora B realizasse a atividade e colocasse no grupo como 

exemplo para incentivar os alunos a fazerem o mesmo. O Aluno B2 não esteve 

presente em mais nenhuma aula. As aulas ocorriam após o horário de intervalo, 

alguns alunos se atrasavam para entrar em sala, mas a aula começava no horário 

correto.  

 
3.2.4 Aplicação nas turmas A e B 

  
Na Turma B nenhum aluno enviou foto pessoal e somente seis alunos 

realizaram a atividade de fotografia, enviando mais de uma fotografia por aluno, o que 

possibilitou uma análise de várias imagens. Os alunos que não realizaram a atividade 

justificaram que não ficou claro o que era para ser feito. O licenciando respondeu que 

eles tiveram a explicação na aula anterior, que anotaram e tiraram foto do slide, que 

foram explicados no grupo e que não compreendia como eles ainda poderiam dizer 
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que não entenderam mesmo sendo dado exemplos e estendido os prazos.  A 

professora B ficou chateada com os alunos, desapontada pela falta de interesse 

demonstrado, o licenciando também ficou chateado com a situação, mas tentou não 

demonstrar, antes de realizar a análise com os alunos o licenciando entregou os 

relatórios, explicou que os alunos poderiam refazer, listou os critérios como descrição 

de materiais, do procedimento experimental, das observações e qual a possível 

resposta para explicar os fenômenos, 

Durante a análise os alunos brincaram muito sobre as fotografias produzidas 

por seus colegas e pela professora, sobre os locais onde foram realizadas as fotos, 

os bairros e cidades em que se localizavam, mas não foram capazes de explicar suas 

subjetividades ou a de seus colegas e não traçaram paralelos com as obras do Novo 

Realismo. Limitaram-se a descrever que tanto as fotografias quanto as esculturas 

eram compostas por metais enferrujados. 

Após a organização dos alunos da Turma A, em grupos diferentes daqueles 

do primeiro encontro, eles começaram a expressar seus desconfortos em estar 

integrando equipe com outros alunos. A Aluna A6 reclamou: “Não entendo o porquê 

da turma ser organizada em grupos se a atividade tem que ser feita individualmente!”. 

O licenciando explicou que as atividades são realizadas em grupo - a prática 

experimental, a análise dos resultados, a tomada de decisões, a definição de 

conclusões, a análise das fotografias - e que somente o relatório deve ser feito de 

maneira individual, com as palavras próprias de cada um. A aluna permaneceu 

insatisfeita com a resposta, ficou realizando conversas paralelas durante a aula, 

debochava das atividades, dos colegas e do licenciando, além de ser evasiva nas 

respostas quando questionada. 

Na Turma A, mesmo os alunos que faltaram a primeira aula enviaram suas 

fotografias da tarefa 1 (b). Eles também brincaram durante a análise das mesmas, 

riam das fotografias de seus colegas, realizavam explicações complexas das 

fotografias dos outros, mas, ao falar das fotografias que produziram, eram literais, 

limitando-se a composição da imagem sem explicações mais subjetivas. Explicaram 

que só fizeram as fotografias pois foi solicitado. No entanto alguns alunos deram 

intenções as imagens produzidas.  Os alunos A5 e A7 retrataram o sentimento de 

prisioneiros que tinham perante a escola. O Aluno A8 demonstrou seu sentimento de 

sobrecarga perante as atividades da escola em uma imagem intitulada Minhas 

Lamentações, o Aluno A9 fez o mesmo em relação a pressão que ele sentia. O Aluno 
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A1, com sua fotografia Sequestro, disse: “Busquei, com a minha imagem, a maioria 

das intenções solicitadas para a atividade, por isso se trata de objetos metálicos, 

alguns oxidados, mas, também, acúmulos de materiais que seriam descartados ou 

que estavam sendo inutilizados e mesmo assim acumulados por questão de se pensar 

em quando poderá ser utilizado”. Quando questionado por que o nome Sequestro e o 

que ele queria passar com sua imagem, respondeu: “As cordas podem ser utilizadas 

para amarrar a vítima, a fita para tapar a visão e impedir o reconhecimento, o balde 

seria para disponibilizar alimentos ou utilizado para as necessidades da vítima e a 

caixa de ferramentas fica na imaginação de vocês”. O Aluno A10 rapidamente disse 

que seria para tortura, a Professora A riu e exclamou: “Nossa, que horror!”. Alguns 

alunos rindo disseram que agora tinham medo dele. Quando foram solicitados a 

comparar suas obras com as do Novo Realismo, os alunos disseram que elas tinham 

em comum o uso de objetos metálicos, não realizando nenhuma outra comparação.  

Na Turma B os alunos realizaram o exercício de oxido-redução para as 

reações da prática da aula anterior. Ao ser solicitado que eles fossem até o quadro 

para responder à questão, a Aluna B3 escreveu as três equações químicas de maneira 

correta, após o licenciando ter realizado os exemplos com ferro reagindo com 

oxigênio. Quando foi perguntado se havia alguma energia responsável pelos 

movimentos presentes na obra mostrada em vídeo, os alunos responderam 

eletricidade. O licenciando perguntou como poderia ser obtida a eletricidade, alguns 

alunos responderam que através de hidrelétricas e termoelétricas se produz 

eletricidade. Após algumas provocações, eles chegaram à conclusão de que pilhas e 

baterias também produzem energia elétrica. O Aluno A5, na Turma A, foi ao quadro 

para realizar o exercício, mas errou o número de oxidação do oxigênio no íon sulfato, 

atribuindo o valor de (-1/2). Disse confundir com o valor do coeficiente estequiométrico 

que atribuiu para equação química. As outras reações não foram realizadas em aula 

devido ao atraso inicial. Quando questionados em relação a energia usada para 

realizar os movimentos da obra no vídeo alguns alunos responderam se tratar de 

energia cinética e energia mecânica. O licenciando perguntou se havia conversão de 

energia, se era necessário ligar o maquinário ou apertar algum botão, eles 

responderam que era a energia elétrica que provocava o movimento. Então o 

licenciando perguntou se era possível produzir energia elétrica a partir de reações 

química. Os alunos responderam que sim, mas que não sabiam como. 
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Antes da experimentação a professora A, comentou com os alunos durante a 

aula que eles não estavam aproveitando a oportunidade de ter uma aula diferenciada. 

Que a maior vontade dela, como professora, era em dar aulas que não fossem 

voltadas para resolução de questões de vestibular nem para preparar os alunos para 

o ENEM, mas sim uma aula contextualizada, transversal a outras disciplinas, onde ela 

pudesse pesquisar para construir um conhecimento aplicado e diferenciado para os 

alunos. Depois ela comentou: “A escola está enquadrada nesse sistema, mas não só 

a escola, nós professores fomos enquadrados nesse sistema e vocês, alunos, foram 

criados nesse sistema. E por isso, na 3ª série do ensino médio é quase impossível 

que vocês consigam sair desse quadrado e percebam que aprendem com uma 

atividade diferenciada”. A Aluna A4 perguntou quando eles aprenderiam o conteúdo 

de eletroquímica e a professora respondeu que eles já estavam aprendendo o 

conteúdo. O licenciando reforçou dizendo: “Desde a semana passada, quando vocês 

iniciaram o estudo de eletroquímica.”. 

Os alunos das duas turmas foram instigados a retomarem os conhecimentos 

sobre o que ocorria quando adicionado zinco metálico em solução de sulfato de cobre 

e cobre metálico em solução de sulfato de zinco. O licenciando questionou o que 

ocorreria se os metais fossem colocados na solução do sal de seu cátion, os alunos 

não souberam responder. O licenciando explicou o equilíbrio presente nesse sistema 

e perguntou o que ocorreria se um fio fosse conectado aos dois metais. Em ambas as 

turmas os alunos falaram que haveria produção de eletricidade. Então o licenciando 

pediu para que conectassem o multímetro ao sistema e eles não observaram variação 

no leitor do multímetro. O Aluno B4 disse que o circuito estava aberto e por isso não 

havia condução. Na Turma A os alunos disseram que era necessário existir campo 

elétrico para produzir eletricidade. O licenciando perguntou o que era necessário para 

um circuito conduzir eletricidade, o Aluno A11 respondeu que precisa fechar o circuito. 

Em ambas as turmas os alunos concluíram que a ponte salina seria responsável por 

fechar o circuito, mas duas das pontes salinas apresentaram bolhas, não sendo 

observado a condução. Isso ocorreu nas duas turmas e, então, foi solicitado aos 

integrantes dos grupos, em que as pontes estavam funcionando e que haviam 

realizado a leitura do potencial, que mostrassem e explicassem o resultado aos 

colegas dos outros grupos. 

Muitos alunos não sabiam dizer o que provocava a diferença de potencial 

observada. Na Turma A alguns alunos disseram que o zinco estava sendo oxidado e 
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o cobre reduzindo, que deveria ser por isso que havia a diferença de potencial. No 

entanto disseram que o cobre estava reduzindo na solução de sulfato de zinco. O 

licenciando questionou: “Se na solução de sulfato de zinco o que está presente é um 

bastão de zinco, como o cobre pode estar sendo reduzido dentro da solução?”. Eles 

não souberam responder e foi necessário explicar o que realmente ocorria. Na Turma 

B eles compreenderam com facilidade, já na Turma A eles tiveram um pouco de 

dificuldade, mas conseguiram compreender o conteúdo sobre a pilha e as 

semirreações de oxidação e de redução. 

A aula na Turma A terminou com a etapa de sensibilização, os alunos ficaram 

muito felizes e descontraídos e mais incentivados a realizarem a atividade final que 

seria exposta na semana de ciência e tecnologia e que equivaleria a atividade da 

turma de 3ª série do E.M. para as três disciplinas de Ciências da Natureza (Biologia, 

Física e Química). A sensibilização não ocorreu na Turma B, pois não disponibilizaram 

fotos pessoais. Além disso, os alunos dessa turma entregaram já no final da aula o 

relatório da segunda prática, mesmo após saberem que tinham produzido o primeiro 

relatório errado e que poderiam refazer o da aula anterior e levar para casa para 

produzir o da segunda aula. 

 
3.2.5 Análise 

 
De acordo com Beck (2013) existem crenças centrais que podem ser de 

desamparo, desamor ou desvalor e por meio das falas e comportamentos as pessoas 

podem demonstrar essas crenças. Na Turma B os alunos possivelmente apresentam 

crenças de desvalor e desamparo em relação ao que fazem ou produzem, foi 

evidenciado sinais no primeiro encontro e, também, no segundo que caracterizam 

essas crenças. A pré-disposição em não enviarem as fotos pessoais para a montagem 

da apresentação dos alunos como artistas e cientistas na sensibilização encaminha 

para essa conclusão; a falta de pessoalidade, criatividade, expressividade e 

subjetividade em suas fotografias; os comentários sobre seus gostos pessoais e sobre 

as injustas oportunidades que lhes são oferecidas; o Aluno B1 deixar de ir as aulas 

após tecer um comentário crítico sobre a educação que recebia; a repetição em 

entregar os relatórios com erros que sabiam estar cometendo e não se disporem a 

corrigi-los. Na tentativa de minimizar essas crenças as atividades e etapas desse 

segundo encontro foram montadas para desenvolver o empoderamento conforme 

descrito por Candau (2012), no entanto esse empoderamento não ocorre de uma aula 
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para outra, sendo um processo de construção aula a aula, por isso se manteve a 

observação de tais comportamentos. 

O mesmo não é evidente nos alunos da Turma A, no entanto eles 

demonstraram insegurança quanto a sua aprendizagem. Acreditando não estarem 

aprendendo o que seria necessário do conteúdo, a fala da Aluna A4 e da professora 

A evidenciam a falta de familiaridade o desconforto dos alunos quanto às aulas 

experimentais; possivelmente acreditavam que a aula experimental não funciona para 

a disponibilização de conhecimento e para a aprendizagem. Tal pensamento, que 

deve ter se formulado dentro da cultura da escola, mas que não é responsabilidade 

só da escola, de acordo com Freire (2015) faz parte da prática “bancária” de ensino, 

logo, o licenciando não poderia tolher a curiosidade dos alunos em prol da eficácia da 

memorização mecânica do ensino. Assim, concordando com o pesquisador quando 

afirma que o professor é um ser aberto a indagação, à curiosidade, às perguntas e 

desenvolver a tarefa de ensinar e não a de transferir o conhecimento, o licenciando 

demonstrou aos alunos que estava aberto ao diálogo quando ouviu e respondeu os 

questionamentos dos alunos na Turma A.  

A falta da capacidade descritiva e de criatividade demonstra que os alunos 

não se apropriaram dos conhecimentos já trabalhados, evidenciando que o nível de 

cultura elaborada ainda não foi concretizado. Mas alguns alunos se apropriaram da 

prática, demonstraram autonomia, criatividade e liberdade indo ao encontro do que 

Freire (2015) diz sobre a prática pedagógica para a autonomia. Essa autonomia foi 

observada nas fotografias e nas críticas de alguns alunos da Turma A aqui 

apresentadas. 

A descrição do Aluno A1 em relação a sua obra apresenta dois pontos que 

chama atenção, ele utilizou da proposta da tarefa 1 (b) descrevendo e capturando em 

sua fotografia elementos que condizem com os aspectos de composição estipulados, 

mas sua abordagem subjetiva foi de encontro ao que se esperava como proposta, sua 

abordagem representa uma banalização do discurso da violência. Que pode ser 

reflexo da realidade em que está inserido, de alguma experiência vivenciada ou aos 

tipos de mídias culturais que tem acesso, conforme ele declarou, a intenção de sua 

fotografia não abordava questões ambientais, não criticava a sociedade de consumo 

e tangenciava a violação de direitos humanos. Podemos observar que tal perspectiva 

vai ao encontro do que Freire (2015) aponta ser o pensamento necrófilo.   
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A preocupação com o tempo de aula, por parte do licenciando, prejudicou o 

processo de ensino-aprendizagem referente a essa aula na Turma A, o que não se 

observou na Turma B, onde os alunos discutiram o conteúdo com mais tempo e 

puderam questionar e teorizar mais sobre os processos do experimento e as 

explicações teóricas. 

A etapa de sensibilização se mostrou muito eficiente e importante para 

melhorar a autoestima dos alunos, deixá-los animados, felizes e estimulados para as 

atividades que ocorreriam e para o empoderamento pessoal, essa eficácia se 

distingue quando se observa que, ao não realizar a sensibilização, na Turma B os 

alunos permaneceram com o mesmo desestímulo quanto as propostas de atividade e 

quanto a visão pessoal sobre seus gostos e cultura. 

  
3.3 O TERCEIRO ENCONTRO 
 
3.3.1 Recursos Utilizados 
 

A Mídia digital confeccionada para esta aula, disponível no Apêndice B4, 

também foi produzida em PowerPoint, com recursos de animação e design padrão 

4:3. Contendo: um slide com a revisão dos conceitos estudados; um slide com 

imagens dos minerais (cinábrio, coríndon, cuprita, hematita, esfarelita, galena, 

cassiterita, ilmenita e bauxita); um slide com  imagens dos metais alumínio, mercúrio 

(GIF),  chumbo e cádmio, com informações de suas toxicidades; um slide com 

imagens de objetos feitos de ligas metálicas; um slide de propriedades dos metais e 

imagens que exemplifiquem as propriedades; um slide com manchetes de 

reportagens10 sobre crimes de barragens, grilagens e garimpos; um slide com o antes 

e o depois dos desastres com barragens das cidades de Mariana e Brumadinho; um 

slide com imagens do fotografo sul-africano Dillon Marsh, evidenciando as áreas de 

mineração em relação as esferas de metal extraído da região; um slide com imagens 

de lixos metálicos e eletrônicos espalhados pelo meio-ambiente; um slide com o vídeo 

“GIGANTISMO EFÊMERO | A arte de Jeanne-Claude e Christo”11 do canal Artikin; um 

 
10Tragédia com barragem da Vale em Brumadinho pode ser a pior no mundo em 3 décadas (Nathália 
Passarinho da BBC News Brasil em Londres, 29 de janeiro de 2019). Brasil registra mais de três 
acidentes em barragens por ano (Bruno Fonseca da Agência Pública, 30 de janeiro de 2019). Imagens 
mostram avanço do garimpo ilegal na Amazônia em 2019 (João Fellet e Camilla Costa da BBC News 
Brasil em São Paulo e Londres, 25 julho 2019). Interesse na Amazônia não é no índio nem na porra da 
árvore, é no minério', diz Bolsonaro (Daniel Guillino de O Globo, 01 de outubro de 2019). 
11https://www.youtube.com/watch?v=mxpKsvyCN10. O vídeo é apresentado com pausas pedagógicas 
para reflexão, diálogos e questionamentos com os alunos.  

https://www.youtube.com/watch?v=mxpKsvyCN10
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slide com a tabela de potencial padrão de redução e simbologia de pilhas; dois slides 

com exercícios sobre pilhas, conceitos de eletrólise, reações de oxido-redução, artes 

do novo realismo e a relação com a química e conceitos ambientais. 

 
3.3.2 Andamento Pedagógico do Terceiro Encontro – Gigantes Obras e 
Desastres Megalomaníacos 
 

A terceira aula foi planejada para ocorrer de maneira expositiva dialogada, 

para promover a devolutivas sobre os relatórios das práticas experimentais da 

primeira aula, para orientar os alunos quanto aos próximos relatórios, dessa forma 

eles poderiam corrigir o que acreditem ser necessário a partir dos apontamentos de 

correção evidenciados. Nessa aula é importante que o recurso de multimídia e caixa 

de som estejam em bom funcionamento para se evitar ruídos de comunicação 

advindos do mal uso das tecnologias. No Quadro 7 apresenta-se o andamento 

pedagógico proposto. 

 
Quadro 7 - Andamento Pedagógico do terceiro Encontro. 

TEMPO ATIVIDADE 

60 min 

Exposição Dialogada: 
Devolver os relatórios da primeira aula com as observações necessárias, 
orientar os alunos quanto a construção dos próximos relatórios. 
Projetar e explorar o slide (S3-1) para relembrar os conceitos das aulas 
anteriores, como a fila de reatividade, os elementos da pilha, reação de oxido-
redução e o que estuda a eletroquímica.  
Dialogar com a turma sobre os resultados da tarefa 2 (a), questionando de 
onde é retirado a matéria prima para obtenção dos metais e o porquê de 
alguns metais não serem utilizados para os utensílios de cozinha. 
Usar as imagens do slide S3-2 para questionar qual o estado de oxidação 
dos metais nos minerais apresentados e como conseguimos produzir os 
metais puros utilizados no cotidiano. Discutir sobre a toxicidade de alguns 
metais (S3-3), as principais ligas (S3-4) e seus usos e as propriedades dos 
metais questionando o que geraria essas propriedades, explicar a ligação 
metálica (S3-5). 
Análise Imagética: 
Projetar as manchetes de reportagens sobre crimes ambientais ocorridos no 
Brasil por mineradoras e dos garimpos ilegais, imagens da Amazônia 
devastada por processo de garimpo ilegal (S3-6), as imagens dos desastres 
das barragens de Mariana e Brumadinho (S3-7), e as fotografias e artes 
digitais de Dillon Marsh (S3-8), comparando a quantidade de minério extraído 
pela região devastada na mineração e imagens do descarte irregular de 
materiais metálicos, eletrônicos e de baterias no meio ambiente (S3-9) 
promovendo um diálogo com a turma sobre as questões éticas envolvidas, a 
importância do consumo e do descarte consciente e das consequências para 
o futuro e para as próximas gerações 
Solicitar que deem sua opinião sobre as tragédias apresentadas orientando 
a reflexão para convergir no movimento Novo Realismo e as críticas trazidas 
pelos artistas. 
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Análise de Vídeo slide S3-10: 
Reproduzir o vídeo GIGANTISMO EFÊMERO – A arte de Jeanne-Claude e 
Christo como contraponto aos colossais desastres ambientais discutidos 
anteriormente. Realizar pausas pedagógicas, uma aos 3 min e questionar os 
alunos se os ritos apresentados reforçam o comportamento consumista, outra 
aos 7min e 18s questionando se o que está sendo apresentado é arte e 
quantos ali gostariam de ter a oportunidade de estarem envolvidos em um 
projeto como os do vídeo e outra pausa aos 9min e 18s, questionando se 
ainda vivemos as discriminações e preconceitos apresentados no vídeo. Ao 
final do vídeo deixar livre para que os alunos se sintam à vontade para querer 
expor comentário ou reflexões sobre o vídeo.  

40 min 

Exposição dialogada: Projetar o slide S3-11 com a tabela de potencial 
padrão de redução e uma ilustração da pilha montada pelos alunos, 
questionando quais semirreações estariam ocorrendo na pilha, qual seria de 
oxidação e qual de redução, projetar o resultado e o diagrama da pilha, 
explicando as convenções. Realizar o cálculo de diferença de potencial com 
os alunos e projetar o resultado. Realizar o mesmo com outros exemplos 
usando algumas reações contidas na tabela de potenciais redução para 
evidenciar a possibilidade de construção de pilhas com diferentes pares de 
eletrodos escolhidos. 
Projetar os slides S3-12 e S3-13 com os exercícios para os alunos 
resolverem. 

 
Essa aula é muito importante para que os alunos consigam reforçar a 

compreensão crítica existente no movimento artístico e relacionar ao conhecimento 

científico necessário para a compreensão dos efeitos do uso não consciente dos 

recursos naturais. Nessa aula os alunos necessitam transcender as observações das 

obras de artes, a compreensão científica sobre os metais e o simples conhecimento 

da existência de degradação ambiental. Pois a partir dessa aula os recursos 

intelectuais advindos dos estudos anteriores devem ser utilizados para o trabalho final 

a ser apresentado pelos alunos. 

 
3.3.3 Desafios Vivenciados 
 

A professora A não estava na sala da Turma A para dar início a aula. Foram 

perdidos 30min de atividades. O licenciando necessitou se informar na coordenação, 

no laboratório e em outras turmas para localizar a professora que não se encontrava 

em nenhum desses ambientes. Posteriormente, o licenciando retornou ao laboratório 

e a professora estava dando aula a uma turma de 5º ano do Ensino Fundamental junto 

a professora de Ciências da turma. Ele foi informado que deveria dar a aula sozinho, 

pois ela havia acordado de realizar essa atividade com a turma do 5º ano. No entanto, 

a escola não permite que sejam realizadas atividades com os alunos sem a vistoria 

de um professor responsável. Nesse caso o professor de Física ficou responsável pela 
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turma. O computador da turma fica guardado em um armário dentro da sala, cuja 

chave tinha sido perdida, foi necessário que a equipe de inspetores conseguisse um 

computador de outra turma para que ocorresse a aula. O projetor focalizava fora do 

enquadramento correto para uma boa visualização dos slides. A parede em que era 

realizada a apresentação tinha desníveis na vertical que dificultavam a leitura e 

observação das imagens. A caixa de som utilizada, de propriedade do professor de 

Física, pois o aparelho da turma também estava trancado, era portátil e descarregou 

durante a visualização do vídeo, dificultando a compreensão do áudio que passou a 

ser reproduzido pelo computador. Os alunos estavam eufóricos, não queriam interagir 

e não se organizaram conforme solicitado. Na Turma B o número de alunos faltosos 

aumentou e a extensão elétrica da escola não foi encontrada prejudicando a projeção. 

 
3.3.4 Aplicação nas Turmas A e B 
 

Devido as diferenças ocorridas em cada turma essa descrição ocorre 

seguindo uma linha de raciocínio toda voltada para uma turma e posteriormente para 

a outra turma. Essa escolha foi realizada para melhorar a análise do quadro geral de 

cada turma não focando nos contrapontos entre uma e outra ou nas etapas 

comparando turma a turma. 

O licenciando iniciou a aula com uma conversa sobre os relatórios produzidos 

pelos alunos da Turma A, informou que os relatórios da primeira aula não continham 

as respostas dos folhetos, as descrições das etapas dos experimentos e nem dos 

materiais e reagente utilizados, que havia uma cópia explicita do slide com a 

explicação teórica, o que não tinha sido solicitado, que não havia as suposições e 

hipóteses dos alunos, nem suas conclusões. Informou que eles poderiam refazer os 

relatórios, pois a professora A já tinha explicado a turma que as atividades realizadas 

durante essas aulas contribuiriam com a nota trimestral junto a prova final. Os alunos 

falaram que não iriam refazer os relatórios. 

O licenciando revisou o conteúdo das aulas anteriores e focou na explicação 

teórica do assunto para os alunos que demonstraram dúvidas. Quando questionou 

sobre a pesquisa da tarefa 2 (a) os alunos alegaram ter esquecido ou que acreditavam 

que era para ser realizada em aula. Somente uma aluna realizou a pesquisa, sendo a 

única a responder sobre as uso de metais nos utensílios de cozinha e as possíveis 

contaminações que poderiam ocorrer com uso de cobre ou alumínio.  
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Com a falta de tempo o licenciando deu continuidade a aula, explicando sobre 

os minerais de interesse nas indústrias de extração e produção metalúrgica, sobre a 

toxicidade dos metais e o uso das ligas metálicas. Os alunos ficaram encantados com 

as imagens dos minerais e responderam corretamente quando o licenciando 

perguntou sobre o número de oxidação dos metais em cada fórmula química 

apresentada. 

O licenciando acreditava que “propriedades dos metais” tinha sido um 

conteúdo já estudado pelos alunos e que faria somente uma revisão, no entanto os 

alunos informaram nunca ter estudado aquele conteúdo, sendo necessária uma 

explicação mais aprofundada sobre as propriedades e sua relação com o modelo 

teórico de ligação dos metais, o mar de elétrons. 

Quando projetadas as reportagens sobre os garimpos ilegais e alguns 

desastres ambientais os alunos foram questionados se a sociedade em que vivemos 

apresenta uma concepção comercial sobre a natureza, os alunos permaneceram 

quietos, sem interagir e sem responder, o licenciando insistiu com a pergunta e 

questionou se eles não tinham opinião alguma sobre o assunto. A maioria disse que 

tinha, mas não queria expor sua opinião, o Aluno A5 respondeu que era claro que a 

sociedade “enxerga” a natureza de maneira comercial, como a fonte dos recursos de 

produção. Mas ninguém quis responder porque esse pensamento era presente. 

Durante a exposição das imagens de Mariana e Brumadinho houve uma 

comoção dos alunos, onde demonstraram estarem emocionados, mas não quiseram 

falar, alguns alunos estavam a balbuciar e sensibilizados. Quando foi apresentado as 

artes digitais de Dillon Marsh os alunos ficaram impressionados com o contraste entre 

o produto e a degradação realizada, foi explicado que o artista utilizou de dados, como 

a massa de metal extraída em cada região e de suas densidades, para calcular o 

volume da esfera de cada metal equivalente aquela massa e que, além disso, ele 

ajustou as proporções da esfera respeitando a perspectiva da imagem e o tamanho 

das estruturas originais presentes nas fotografias. Os alunos não acreditaram que era 

necessário o uso de conhecimentos de matemática e química para que tais imagens 

fossem produzidas, ficando surpresos e instigados. 

Posteriormente foi discutido o descarte irregular de materiais metálicos, 

eletrônicos, pilhas e baterias e os prejuízos ambientais oriundos dessa prática 

irresponsável. Alguns alunos informaram que seus pais descartavam as pilhas em 
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locais de coleta seletiva, outros informaram que a própria escola coletava pilhas 

usadas para utilizar em aulas experimentais ou em outros trabalhos. 

Quando questionados sobre o vídeo em cada pausa pedagógica realizada os 

alunos ficaram surpresos com as evoluções apresentadas nas obras do casal de 

artistas, muitas interjeições na forma de palavrões foram realizadas por eles conforme 

ficavam impressionados com o que viam. Foi perguntado se os ritos apresentados nos 

primeiros 3 min de vídeo realmente manipulavam a população para o consumo, os 

alunos responderam que todo embrulho de presente gera curiosidade e surpresa. 

Também foi questionado o que essas obras tinham em comum com outras Novo 

Realismo já apresentadas, eles informaram que os objetos embrulhados eram 

metálicos. Quanto as perguntas realizadas na segunda pausa pedagógica, muitos 

alunos disseram que seria incrível estar em um local onde ocorresse uma intervenção 

artística como as apresentadas. Eles também concordavam que o artista tinha o 

direito de intervir no ambiente como fazia. Somente um aluno discordou de seus 

colegas quanto as intervenções promovidas, dizendo que se o mesmo fosse feito na 

ponte Rio-Niterói ele nunca iria chegar em sua casa, os alunos passaram a rir da piada 

feita. Após a terceira pausa pedagógica os alunos concordavam que a sociedade 

continuava a manter pensamentos machistas, que não sabiam que o mesmo ocorria 

no mundo artístico, mas que nunca vivenciaram ou presenciaram alguma 

manifestação machista com a discutida no vídeo, em que a artista Jeanne-Claude não 

assinava as obras por questões de visibilidade artística. 

Os alunos demonstraram compreender as explicações sobre o uso de tabela 

de potenciais de redução para o cálculo de ddp e o diagrama das células galvânicas, 

respondendo corretamente quando questionados durante a exposição. Mas não 

responderam aos exercícios já que o tempo de término de aula fora alcançado, a 

atividade ficou para ser realizada em casa e corrigida na próxima aula. 

Mesmo sem o uso da extensão, a aula na Turma B não atrasou, como poucos 

alunos estiveram presentes eles puderam estar próximos ao projetor e à caixa de som. 

Eles passaram a interagir mais nessa aula. Durante a revisão expuseram suas 

dúvidas que foram sanadas. O licenciando questionou quanto a tarefa 2 (a), mas os 

alunos também não fizeram. No entanto utilizaram de seus conhecimentos anteriores 

e do senso-comum para explicar; disseram que panelas metálicas esquentam mais 

rápido, demoram para estragar, pois são feitas de aço inoxidável e que não 

apresentam risco a saúde. O licenciando iniciou a discussão sobre os processos de 
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extração e os minérios de interesse, sobre a toxicidade de alguns metais e as ligas 

mais comuns utilizadas. Os alunos demonstraram muito interesse em saber sobre a 

toxicidade dos metais, questionando como era a ação no organismo. Também 

interagiram bastante quanto a explicação sobre as ligas, informando não saber que 

monumentos de bronze tinham cobre em sua composição. Queriam entender por que 

algumas ligas eram inoxidáveis e outras mais resistentes; a professora B pediu ao 

licenciando para ela explicar, pois ela gostava muito desse tema. 

Quando projetado o slide das propriedades metálicas, os alunos já sabiam 

descrevê-las com facilidade, responderam que o modelo de ligação nos metais era o 

de mar de elétrons, além de explicarem que os movimentos dos elétrons eram 

responsáveis pela condução da eletricidade e pelo mesmo motivo, junto a vibração 

dos átomos, que os metais eram bons condutores de calor.  

Eles não questionaram ou expuseram opiniões quando projetado os slides 

contendo as notícias e as imagens comparativas dos desastres em Mariana e 

Brumadinho. No entanto, apresentaram as mesmas reações que os alunos da Turma 

A quando visualizaram as artes digitais do Dillon Marsh, disseram ser incrível ele 

necessitar de outros conhecimentos, fora os artísticos, para produzir uma arte digital. 

Ao visualizarem as imagens de materiais descartados no ambiente, alguns alunos 

disseram que perto de suas casas era muito comum de se observar, que moravam 

perto de ferro-velho e terrenos baldios em que as pessoas descartavam tudo que 

queriam jogar fora. 

Foram questionados sobre o ser humano tratar a natureza de maneira 

comercial, como fonte de matéria prima. Disseram que sim, que utilizamos tudo da 

natureza como se fosse uma fonte inesgotável de recursos. O licenciando perguntou 

porque devemos preservar a natureza, o Aluno B4 respondeu que a natureza traz 

benefícios e que se a destruirmos, perdemos esses benefícios. O licenciando 

questionou se esse pensamento reforça uma visão comercial da natureza, eles 

concluíram que sim. Então foi perguntado se eles conheciam exemplos de medidas 

de preservação sem interesse econômico, mas informaram que não conheciam; o 

licenciando precisou exemplificar algumas medidas, como a preservação do 

arquipélago de Galápagos, de Fernando de Noronha e da Mata Atlântica. A professora 

B deu um exemplo hipotético da preservação da espécie de um anfíbio que só existe 

em um lago, mas que não produz nenhuma substância de interesse para humanidade 

e que não é utilizado para a alimentação. Um aluno informou que continuava sendo 
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uma visão comercial, mas os outros alunos o corrigiram, discordando do que disse, 

posteriormente ele concordou com seus colegas.  

Ao reproduzir o vídeo e realizar a primeira pausa pedagógica os alunos 

disseram que as obras dos artistas Jeanne-Claude e Christo era uma “bobeira”, 

“palhaçada”, mas com o avançar do vídeo eles ficaram impressionados, pediram para 

“retirar” o que disseram anteriormente, ficaram conversando o quanto seria 

interessante estar presente durante a exposição de uma obra artística como as do 

vídeo. Durante a terceira pausa pedagógica a Aluna B3 ficou comovida com as falas 

de Jeanne-Claude sobre os custos das obras e sobre as compras de joias, cujo custo 

governantes e empresários acreditam ser aceitáveis, mas que não aplicam o mesmo 

pensamento para o custo de suas obras. Eles debateram sobre a visibilidade feminina 

na arte e não acreditavam que se mulheres assinassem as obras elas teriam menos 

visibilidade. 

O Aluno B5 quis uma explicação sobre a vertente “espiritualista” do Novo 

Realismo, então o licenciando explicou que as duas vertentes existentes criticavam a 

sociedade de consumo e o próprio meio artístico, sua comercialização e 

supervalorização de alguns produtos. Explicando que um dos artistas, Yves Klein, fez 

uma exposição chamada O Vazio em que o público era convidado a entrar em uma 

sala onde continha “nada”, que uma pessoa comprou uma obra “invisível” e pagou 

com folha de ouro. O aluno respondeu: “Isso é o cúmulo do capitalismo, conseguir 

comercializar o nada!”. O licenciando explicou que se tratava de uma crítica, que após 

a comercialização a folha de ouro foi esfarelada e jogada no rio e o contrato de compra 

foi queimado. Os alunos ficaram impressionados. 

Foi explicado o uso da tabela de redução, a representação da célula galvânica 

e o cálculo de ddp, os alunos responderam corretamente quando questionados, 

demonstraram compreenderem o conteúdo. O exercício ficou para casa e para ser 

corrigido na aula posterior, apesar de não haver atrasos nessa turma as interações 

tomaram bastante tempo implicando na necessidade de o exercício ser realizado fora 

do horário de aula. 

 
3.3.5 Análise  
  

Apesar das dificuldades presentes nessa aula é importante ressaltar como 

houve evolução de um sentimento de apatia por partes dos alunos da Turma A para 

uma interação e sentimento empático e, assim como todas as incertezas e 
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dificuldades afetam diretamente o licenciando/pesquisador, é crível e perceptivo que 

também afetaram negativamente os alunos, que pela primeira vez já estavam em sala 

de aula esperando o licenciando para dar início ao encontro. Essa evolução é descrita 

por momentos da aplicação que são importantes de serem observados.  

O ápice de desinteresse e apatia é demonstrando ao início da aula com a 

rejeição da explicação dada aos problemas observados nos relatórios, da sua 

importância e da possibilidade de corrigiremos erros apresentados. Se por uma visão 

pedagógica do fato percebemos que esses alunos acreditam que o professor tem o 

dever de “depositar” seu conhecimento nos alunos, eles mesmos, e que o ato de 

aprender com seus próprios erros, tornando-se responsáveis e autônomos por sua 

aprendizagem não parece construtivo e apreciável, por uma visão psicopedagógica 

percebemos que esse comportamento é reflexo da insegurança quanto a 

aprendizagem, quanto o domínio do conhecimento, reflexo da falta de uso adequado, 

para a promoção das habilidades química, do laboratório, reflexo da desinformação e 

da própria cultura escolar.  

Quando observaram que realmente aprenderam parte do conteúdo, como a 

identificação do número de oxidação, conteúdo este que erraram na aula anterior, 

sentiram-se mais confiantes, reforçando o comportamento interativo para progressão 

da aula. Culminando na intenção de aprender os conteúdos de propriedades dos 

metais e de ligação metálica. Vale ressaltar que é a Escola A é uma escola federal, 

com muitos estudantes de classe média, e considerada de aplicação, mesmo assim 

os alunos não tinham estudado esse conteúdo. O que já ocorrera na Escola B, que é 

estadual, cuja maioria dos alunos vem da periferia, como por eles mesmos descrito.  

Outro ponto chave é a falta de interação quanto a questão socioambiental, 

essa pode ser explicada como parte do fenômeno de polarização presente em nossa 

sociedade nos tempos atuais, como essas aulas ocorreram no ano de 2019 esses 

alunos já tinham se deparado com as frente conspiracionistas que tentam desacreditar 

a ciência, que fomentam o lucro acima da preservação ambiental e que tentam vexar 

os indivíduos dependendo de seus posicionamentos políticos ou ideológicos. No 

entanto, por mais que tentassem, não conseguiram sustentar a falta de empatia 

quanto a questão, fato evidenciado pela emoção demonstrada em sala de aula, pela 

conscientização ecológica em comentários específicos e por argumentações 

individuais que foram validadas pelos outros colegas. 
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Também é importante destacar que eles estavam há três aulas estudando 

arte e química, mas só perceberam que esses conhecimentos se integram quando 

foram apresentadas as obras de arte digital de Dillon Marsh, que criticavam o estrago 

ambiental em prol do desenvolvimento. Por outro lado, demonstram ter conhecimento 

do machismo estrutural em nossa sociedade, mas disseram nunca presenciar ou 

vivenciar situação semelhante a que a artista no vídeo vivenciou.  

Embora as faltas recorrentes dos alunos da Turma B também fossem um fator 

desestimulante para a progressão da atividade com os alunos, mesmo com um 

número de quase 1/3 da turma presente, as interações dos alunos foram muito 

maiores do que nas aulas passadas. O interesse e recepção sobre o conteúdo esteve 

evidente do início ao final da aula. E esse interesse é melhor evidenciado quando 

percebemos a necessidade da professora B interagir e ensinar parte do conteúdo cujo 

os alunos solicitaram mais explicações. 

Também se evidencia nessa turma a falta de percepção que o estudo de 

química em conjunto ao Novo Realismo não é diferente dos saberes que o artista 

digital necessitou para suas fotografias que eles já estavam realizando o mesmo. Eles 

dialogaram perante as questões ambientais e utilizaram do pensamento que vinham 

construído para tecer críticas quanto ao artista Yves Klain. Ainda que não 

manifestassem a compreensão correta das críticas do próprio artista, percebemos que 

esses alunos já apresentam uma cultura mais próxima da elaborada, o que era 

pretendido. Já quando observamos as descrições dos alunos da Turma A, sobre o 

que há de comum entre as obras apresentadas no vídeo e as obras dos outros artistas, 

não podemos concluir o mesmo sobre o avanço do nível de cultura. 

Por fim, a evolução dos alunos Turma B com as atividade e exercícios de 

eletroquímica mostram que uma aula de química não precisa se restringir a explicação 

e memorização dos argumentos teóricos do conteúdo. 

 
3.4 O QUARTO ENCONTRO 
 
3.4.1 Recursos Utilizados 
 

Mídia Digital: Produzido em PowerPoint, com recursos de animação e design 

padrão 4:3 presentes no Apêndice B5. Contendo: Slide com a revisão da aula anterior; 

slides contendo as resoluções dos exercícios; slide com uma célula eletrolítica para 

discussão do processo de eletrólise; slide com uma tabela de potencial padrão de 
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redução para as substâncias utilizadas nos experimentos; e slides com diferentes 

imagens utilizadas no decorrer das aulas anteriores. 

Material Experimental: Conjuntos contendo um sistema montado com uma 

bateria de 9V ligada a fios de cobre e sustentada por um suporte de madeira. Conjunto 

IV – 1 béquer de 200ml e solução de acetato de chumbo 0,1mol/L. Conjunto V – 1 

béquer de 200ml e solução de sulfato de cobre 0,1mol/L. Conjunto VI – 1 béquer de 

200ml e solução de sulfato de zinco 0,1mol/L. Conjunto VII – 1 béquer de 200ml, 

solução de iodeto de potássio 0,1mol/L e indicador fenolftaleína. 

 
3.4.2 Andamento Pedagógico do Quarto Encontro – Eletrólise 
 

Está aula foi planejada para verificar a capacidade resolutiva dos alunos 

perante as questões dos exercícios propostos, para auxiliar o desenvolvimento do 

raciocínio analítico e lógico, assim como a revisar os conteúdos químicos estudados 

até essa altura e para comparar ao processo eletrolítico. Retornou à atividade 

experimental para a compreensão macroscópica dos fenômenos estudados, assim 

como a produção de relatórios. Abaixo segue o Quadro 8 com o andamento 

pedagógico proposto. 

 
Quadro 8 - Andamento Pedagógico do quarto Encontro 

TEMPO ATIVIDADE 

30 min 

Relembrar o conteúdo da aula anterior com uso do slide (S4-1). Verificar as 
respostas dos alunos para o exercício proposto, corrigindo junto com eles. 
Com o uso do slide S4-2 discutir as reações anódicas e catódicas para a 
célula galvânica apresentada, a reação eletroquímica, o cálculo de força 
eletromotriz e a representação em diagrama da célula. Com o slide S4-3, 
identificar as semirreações que ocorrem no ânodo e no cátodo de cada 
diagrama de pilha, identificar os agentes redutores e oxidantes. Usufruindo 
do slide S4-4 discutir quais seriam as melhores escolhas de metais e sais 
para a confecção de uma pilha que ofereça a maior ddp possível a partir de 
um almoxarifado específico, solicitar a escrita do diagrama da célula, das 
equações de semirreação e de reação global da célula galvânica e identificar 
as espécies que são reduzidas e que são oxidadas. Utilizando o slide S4-5 
apresentar duas obras do Novo Realismo, uma cujo não tinha sido 
apresentada e que os materiais não são os que os alunos estão acostumados 
a observar nas outras aulas, a outra já conhecida por eles, questioná-los 
sobre as relações das diferentes obras. A partir da segunda obra questionar 
quais as possíveis reações químicas que provocam o aspecto visual de 
oxidado, considerando a composição principal pelo metal ferro e os efeitos 
de degradação ocorrendo por ação da água e do ar. Utilizar o slide S4-6 para 
calcular a ddp de uma pilha utilizando o eletrodo padrão de hidrogênio e 
solicitar que os alunos justifiquem sua opinião sobre a mineração no norte do 
Brasil em relação à economia e a preservação ambiental. 
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30 min 

Exposição Dialogada: 
Relembrar os conhecimentos da aula de pilhas (Segundo Encontro) e solicitar 
que os alunos identifiquem os componentes a partir da imagem de uma pilha 
comercial (S4-7a), usar a animação e apresentar onde se localiza o cátodo e 
o ânodo na pilha, explicar como ocorre o transporte de carga em um circuito 
elétrico genérico e simplificado e questionar o que é necessário para que haja 
corrente, apresentando a imagem final do slide para um circuito. Projetar a 
imagem que substitui o fio conectando os polos da pilha pela que mostra 
esses fios ligados ao cátodo e ao ânodo da pilha e imersos em água (S4-7b). 
Apresentar as reações eletrolíticas que ocorrem no cátodo e no ânodo do 
recipiente com água, enfatizando sua não espontaneidade e comparando os 
fenômenos que ocorrem nos dois dispositivos. 

40 min 

Experimentação: 
Organizar a turma em quatro grupos, distribuir os conjuntos de materiais para 
cada grupo e solicitar que eles realizem os experimentos de árvore de metais 
e hidrólise de iodeto de potássio. Dialogar com os alunos sobre os fenômenos 
observados, questionando o que gera os resultados obtidos e quais as 
possíveis aplicações dessa tecnologia. 
Solicitar que eles identifiquem as espécies reduzidas e oxidadas, apontando 
a importância de se considerar ou não a água como regente em cada 
experimento, expor a tabela de potencial de redução (S4-9) e solicitar que os 
alunos escrevam as reações da célula eletrolítica e que calculem o potencial 
mínimo necessário para que ocorram as reações em condições padrões em 
cada célula trabalhada.  
Discutir com os alunos o processo de reciclagem de alumínio. 
Dialogar sobre o projeto final, projetando imagens utilizadas nas aulas 
anteriores (S4-10a a S4-10c) para relembrar os conceitos e permitir que eles 
utilizem o tempo final da aula para adiantarem as etapas do projeto final. 

 
Cada etapa desse andamento pedagógico é planejada para a consolidação 

dos conhecimentos adquiridos até o momento, assim como a verificação dos 

conhecimentos que necessitem de reforço e reformulações conceituais. Além da 

verificação de aplicação desse conhecimento adquirido, propondo desafios próximos, 

mas diferentes, dos que já foram solucionados. Também é iniciado um novo conteúdo 

dentro do tópico eletroquímica, vale ressaltar que essa é a última proposta de 

andamento planejada, mas não indica que os estudos sobre eletrólise devem ser 

finalizados nesse momento, muito menos que esse encontro é suficiente para se 

esgotar os conhecimentos, habilidade e competências necessários para o 

desenvolvimento do educando. 

 
3.4.3 Dificuldades Vivenciadas 
 

Os alunos da Turma A voltaram a atrasar pelos mesmos motivos anteriores. 

A Professora A estava em um evento de Ciências em Niterói, para a semana de 

Ciências e Tecnologia, no Campo de São Bento, no qual ela estava representando a 

escola em um projeto de uma turma do Ensino Fundamental. O professor de Artes foi 
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o supervisor da turma A. Os alunos saíram de sala quando alcançou o horário de 

almoço, não esperando o término da aula, foi observado essa postura, por parte dos 

alunos, em aulas anteriores, apesar de não comprometer a proposta das mesmas. 

Para a Turma B a aula necessitou ocorrer na terça-feira, no horário da aula 

de Geografia, pois era a última semana de aula na escola. O número de alunos 

aumentou em relação a aula anterior e eles tinham sido avisados da mudança do dia 

da aula. A aula deveria começar as 7:00h, no entanto, os alunos só chegaram no 

segundo tempo, 7:50h. A diretora da escola não estava presente, com isso o projetor 

ficou trancado dentro da sala da diretora e a aula não contou com o recurso Mídia 

Digital. 

 
3.4.4 Aplicação nas Turmas A e B 
 

A aula ocorreu no laboratório com o professor da disciplina de Artes como 

supervisor da Turma A. Os alunos disseram apresentar dificuldade em solucionar os 

exercícios, disseram que o conteúdo era muito difícil, que estavam com receio da nota 

que iriam obter com essas atividades. Foi a aula com o maior número de alunos 

presente, até mesmo com alunos que não estiveram em nenhum dos encontros 

anteriores. Eles pediram para que pudessem fazer alguma atividade para repor os 

relatórios não produzidos. O licenciando perguntou se eles tinham alguma sugestão, 

foi acordado que fizessem uma síntese do conteúdo de oxido-redução, pilhas e 

eletrólise, contendo uma aplicação, abordando questões ambientais e que 

pesquisassem sobre o Novo Realismo para compor a síntese produzida.  

Já os alunos da Turma B, disseram que não tinham feito os exercícios, que 

nem tentaram ou destinaram um tempo para fazê-los. A Professora B disse que aquela 

turma tinha o costume de não fazer as atividades destinadas para casa. O licenciando 

resolveu os exercícios junto com os alunos buscando que eles relembrassem o que 

já fora estudado. Na Turma A os alunos pediram para que as explicações sobre os 

exercícios fossem feitas bem devagar, o licenciando acordou que refaria as 

explicações e reformularia quantas vezes fosse necessário, mas que os alunos 

deveriam parar as conversas paralelas e passar a prestar mais atenção à aula. Nesse 

momento o grupo de alunos que queria compreender o conteúdo se estressou com 

os alunos que só queriam conversar. Os alunos que não estavam prestando atenção 

passaram a ficar em silêncio, mas sem interagir com o licenciando sobre a aula. 



71 
 

Em ambas as turmas o tempo destinado para a experimentação foi muito 

curto, no entanto foi possível discutir todo o processo experimental e os resultados 

obtidos. Na Turma B a tabela com os potenciais padrão de redução foi escrita no 

quadro. Os alunos souberam quais reações iriam ocorrer no cátodo e quais ocorreriam 

no ânodo, assim como calcularam a ddp mínima necessária para a ocorrência das 

reações em cada célula eletrolítica. Na Turma B integrantes de cada grupo foram até 

o quadro para responder as questões, alguns tiveram muita dificuldade, mas os 

colegas do grupo os ajudaram a resolver as questões corretamente. No entanto, 

fizeram muitas confusões durante a experimentação, esqueceram quais eram as 

soluções de trabalho, não sabiam qual seria o produto da redução, tiveram dificuldade 

de explicar por que a solução de iodeto com adição de fenolftaleína ficava com 

coloração rosa e castanha durante a eletrólise. Mas conseguiram superar suas 

dificuldades e explicar corretamente os fenômenos estudados. 

Na Turma A demonstraram estarem preocupados com o projeto final, 

disseram que não tinham feito nada até o momento, já na Turma B os alunos disseram 

que não tinham entendido a proposta do projeto, o que era para ser feito e como ser 

feito. O licenciando explicou novamente, apesar de ter reforçado em todas as outras 

aulas e nos grupos de WhatsApp, questionando se os alunos tinham dúvidas sobre o 

projeto, mas a resposta sempre era negativa. O licenciando passou a acreditar que os 

alunos não iriam realizar o projeto final. Para ambas as turmas o licenciado destinou 

materiais para a composição do trabalho dos alunos. 

Os alunos da Turma B entregaram o relatório da aula, com as mesmas 

características já apresentadas, enquanto os da Turma A não fizeram o relatório, mas 

entregaram uma folha contendo os exercícios resolvidos com o licenciando. Os alunos 

da Turma A saíram de sala quando o horário do almoço se alcançou, o professor de 

Artes disse que sempre foi assim naquela escola. Não foi possível trabalhar tudo que 

era previsto no andamento em nenhuma das turmas. 

 
3.4.5 Análise 
 

A cultura de atraso da Turma A culminou na impossibilidade de conclusão do 

conteúdo. Os alunos não estudavam o conteúdo, apesar da Professora A, nas quintas-

feiras, trabalhar com os alunos questões de vestibulares sobre a temática das aulas 

propostas pelo licenciando. Essa fora uma ideia da mesma, para aproveitar o estudo 

de eletroquímica nas sextas e aplicar o que já planejara com os alunos desde o início 
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do ano: que as quintas-feiras ela ajudaria alunos preparando-os para as provas de 

vestibulares.  Os alunos da Turma B conseguiram superar suas dificuldades 

apresentadas durante a experimentação, mas não superaram as dificuldades com a 

produção de relatórios, enquanto na Turma A desistiram de escrever seus relatórios. 

Apesar de afirmarem a dificuldade em responder as questões, em ambas as 

turmas, os alunos foram capazes de discutir e responder corretamente. Ao 

observarmos os alunos da Turma A, verificamos uma dependência da sapiência do 

professor e, ao observarmos os alunos da Turma B, percebemos uma falta de 

necessidade em fazer os exercícios. Não se pode afirmar que os alunos, de ambas 

as turmas, tivessem o costume de não fazer exercícios ou que tivessem o costume de 

estarem dependente de um professor detentor do saber, mas esses comportamentos 

evidenciam as distinções entre os integrantes das diferentes turmas. 

Podemos pensar em como as dificuldades vivenciadas em cada aula puderam 

contribuir para as dificuldades da quarta aula, reforçando o atraso dos alunos, a falta 

de empenho para superação de erros e algumas insistentes resistências quanto ao 

método de aula, pois, por mais que esses comportamentos não fossem o desejado, 

eles fazem com que os alunos recebam atenção, tanto do professor, quanto do 

licenciando e dos colegas de turma, atenção que reforça um comportamento que se 

espera reduzir. As dificuldades não só afetaram o planejamento de aula do licenciando 

ou do professor, mas, também, a segurança dos alunos quanto a rotina escolar, os 

possíveis pensamentos de incertezas durante a finalização de uma etapa escolar e as 

insatisfações com os estudos, a escola e o ensino. 

Ademais, podemos verificar que mesmo em um intervalo de tempo curto foi 

possível realizar a atividade experimental de eletrólise, assim como discutir o 

conteúdo aplicado a experimentação, levando os alunos a se questionarem quanto as 

observações realizadas e as hipóteses geradas. 

 
3.5 O QUINTO ENCONTRO 
 

A organização dos itens neste subcapítulo ocorre diferente das desenvolvidas 

anteriormente. Para esse encontro não foram preparados Andamentos Pedagógico e 

Recursos, o que já o diferencia dos outros. Além de ser organizado exclusivamente 

para o protagonismo dos alunos, o licenciando se fez ouvinte, depois questionador, 

avaliando o desenvolvimento e o desempenho dos alunos como de sua prática.  
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Devido a mudança de postura de aula, os itens que seguem abrangem os 

objetivos, a aplicação e análise. Em que a escolha foi pela separação das turmas em 

cada item. As propostas de projeto final ocorreram de maneiras bem diferentes o que 

justifica uma análise para cada turma. 

A última aula foi planejada para o término da elaboração dos trabalhos de 

exposição dos alunos e para a mostra artística. A mostra poderia ocorrer na sala de 

aula para a própria turma, ou, nas devidas possibilidades da escola, na feira de 

ciências anual ou em evento artístico da escola, aberto a comunidade escolar. A 

exposição deveria contemplar as intenções de cada aluno na produção artística, as 

referências ao movimento Novo Realismo, as críticas sociopolíticas e ambientais e o 

conhecimento de eletroquímica estudado e aplicado para a produção das obras ou 

dos objetos que a compõem. 

Os alunos tiveram a liberdade de escolha quanto ao tipo de produção que 

iriam elaborar. Como todos coletaram materiais metálicos ou eletrônicos, que seriam 

descartados, esses deveriam fazer parte das produções que poderiam ser: esculturas 

com as peças coletadas, desenho e pintura de uma composição ou detalhes dos 

materiais coletados, confecção de instrumentos musicais com material reutilizado, 

esquete teatral ou dança em que os elementos coletados pudessem compor o cenário, 

figurino ou ser elemento de composição para a performance, confecção de vídeo estilo 

documentário ou ficção, confecção de vestuário e itens de moda, entre outros que a 

sua criatividade os permitisse desenvolver. 

 
3.5.1 Aplicação na Turma A 
 

A semana em que ocorreu a exposição dos alunos foi destinada ao preparo 

dos trabalhos escolares para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2019. 

Os alunos e professores expuseram os trabalhos na Feira de Exposição Escolar que 

ocorreu em uma Universidade Federal a qual a escola é vinculada, os alunos da 

escola básica foram ouvidos pela comunidade acadêmica, divulgando suas produções 

e seus conhecimentos. A produção artística dos alunos da Turma A, construída a partir 

da aplicação de seu projeto de final de curso do licenciando, foi exposta nesse evento 

e a mesma correspondeu ao trabalho final da turma para as disciplinas das Ciências 

da Natureza.  

A obra, mostrada na Figura 1, também presente no Apêndice C, tratava-se de 

um ser humanoide, com características masculinas, composto por um tronco de  



74 
 

Figura 1- Escultura dos alunos da Turma A 

 

 
manequim disposto sobre uma lona plástica preta, amarrado com uma corda, com 

pilhas caídas, pescoço de lata, cabeça feita com grade de ventilador sustentando 

latinhas de bebidas, com pilhas penduradas em sua extremidade, dentro do tronco do 

manequim havia uma lâmpada (que não acendeu por ausência de tomada funcional 

no local de exposição), com folhetos escritos a mão e em caixa alta “FALTA POUCO 

PARA SERMOS CONSUMIDOS PELO (NOSSO) LIXO.” e “O CAPITALISMO MATA.”. 

Posteriormente foi despejado sobre a obra um balde de uma mistura contendo água, 

tinta preta e cola. 

A obra surpreendia a todos que passavam, era o único projeto que envolvia 

arte e crítica social, chamava a atenção por ser diferente e pelo engajamento dos 

alunos em sua retórica e explicações. Os alunos do Ensino Fundamental I e II 

demonstravam muito interesse em compreender o que era aquela escultura e por que 



75 
 

os alunos a fizeram, as professoras e professores das mais diversas turmas e 

disciplinas da escola faziam questão de levar seus alunos para apreciarem a obra e 

para fazerem perguntas sobre o conteúdo. 

O licenciando praticamente não necessitou questionar os alunos para a 

avaliação da produção, exceto em alguns pontos específicos que o público ainda não 

havia questionado. Os alunos explicaram a obra, que se resumia no fato do ser 

humano estar utilizando muitos recursos naturais, consumindo tudo que existe como 

se o planeta fosse uma fonte inesgotável de recursos, dessa forma o ser humano 

estava perdendo sua identidade, passando a ser produto de seu consumo e sendo 

consumido por seu próprio lixo. Lixo esse que poderia ser tóxico, de difícil 

recuperação, mas que poderia ser reciclado ou reutilizado, mas que era descartado 

de maneira irregular, poluindo rios, mares e solos, além de sujar as cidades e destruir 

a beleza das paisagens. O líquido preto que escorria pelo corpo humanoide 

representava o derramamento de petróleo sobre o litoral nordestino brasileiro, que 

ocorrera no mesmo ano. Interessante também era a interação do público com os 

alunos da turma e com a obra, algumas crianças do quinto ano do Ensino 

Fundamental após ouvirem as explicações dadas disseram que se continuarmos a 

poluir seremos destruídos por nossa destruição. O projeto foi crítico, contemplava os 

elementos de referência ao Novo Realismo, o conteúdo de eletroquímica e as 

discussões realizadas nos encontros anteriores. Foi feito por todos os integrantes da 

turma, apesar de nem todos quererem apresentar a obra. Muitos estavam cansados, 

sentados esperando a exposição acabar, não interagiam com o público e nem com os 

outros projetos das outras turmas, um comportamento que não era observado nos 

alunos das outras turmas. 

Antes de se despedir dos alunos e de agradecer a oportunidade de ter podido 

realizar seu projeto naquela turma, o licenciando perguntou o que eles fariam com a 

obra, o Aluno 05 respondeu: “A nossa arte é efêmera, assim como os produtos que 

consumimos, depois de exposta, ela não existirá mais, só como registro, cada 

elemento será destinado ao seu lixo correto; então, as latinhas vão para a reciclagem, 

o plástico para o descarte seletivo de plásticos, a tinta será diluída e jogada fora e as 

pilhas vão para um local que coleta esse tipo de material.”. O licenciado parabenizou 

todos os integrantes da turma e se despediu, deixando-os usufruírem do momento de 

exposição, sem a preocupação de serem avaliados e finalizando os cinco encontros 

promovidos. 
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3.5.2 Análise para a Turma A 
 

Iniciamos ressaltando pontos chaves que são destaques para essa análise, 

assim como alguns fatores que justificam a atitude dos alunos em desenvolver um 

único trabalho. Esses alunos, com poucas exceções, disseram não gostar de arte, 

tentavam não expor suas opiniões sobre os problemas ambientais, não interagiram 

quando discutido o contexto sócio-histórico, político e econômico que influenciou a 

vanguarda dos Novos Realistas, acreditavam não estar aprendendo os conteúdos de 

Química com as propostas realizadas, não fizeram os exercícios propostos ao final do 

terceiro encontro, demonstraram insegurança com a aprendizagem, falaram sobre as 

dificuldades com o projeto tardiamente e coletaram poucos materiais para a produção 

de sua obra. 

A princípio esses fatores, quando listados em sequência, aparentam apagar 

todo o bom desempenho que tiveram ao decorrer do processo, que já foram 

evidenciados nas análises anteriores. Eles retornam nessa análise pois foi no quinto 

encontro que esses alunos superaram os problemas e as dificuldades demonstradas. 

O engajamento dos alunos, quanto ao domínio do conhecimento necessário 

para a produção e para a justificativa da obra apresentada, reverbera os estímulos, o 

desenvolvimento do pensamento crítico, a aprendizagem do conhecimento científico 

e sua aplicação para a comunicação através da linguagem artística. Observamos que 

a essa altura os alunos passaram de um nível de cultura primeira e alcançaram o nível 

de cultura elaborada que se pretendia, conforme Snyders descreve em Delizoicov 

(2002). Foram capazes de transcender e de se apropriarem do fazer artístico e do 

saber científico, expressaram-se nas mais diversas formas de linguagens necessárias 

para comunicarem sua mensagem. 

Quanto a falta de diálogo e de exposição de opinião em relações as questões 

que tangem assuntos políticos e ideológicos, observamos uma postura oposta ao que 

se demonstrava, o uso dos dois cartazes de comunicação que eram enfáticos e literais 

em sua mensagem, cabe ressaltar que em nenhuma aula foi defendida ou 

criminalizada alguma forma de governo (capitalista, comunista ou socialista), sendo 

uma escolha dos alunos. Também percebemos a expressão da opinião própria da 

turma quando observamos a transcendência crítica aplicada ao desastre ambiental 

vivenciado no mesmo ano, o derramamento de petróleo bruto no litoral nordestino. 
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Apesar da dificuldade demonstrada em relação ao desenvolvimento do projeto 

e baixa coleta de materiais, percebemos um envolvimento de alunos de uma turma 

que, segundo sua professora, não gostavam de trabalhar em grupo, que 

apresentavam dificuldade de concordância, de interação, mas que se superaram para 

resolver um problema em conjunto. Culminando em um trabalho que abrangia todos 

os critérios avaliativos apresentados aos alunos e que despertou o interesse da 

comunidade, comunicando, trazendo reflexões e promovendo o conhecimento para a 

população, de crianças do ensino básico a professores universitários. 

A avaliação dos alunos no quesito de nota trimestral escolar foi realizada pela 

Professora A, todos os resultados e produtos dos alunos que estavam sob a 

responsabilidade do licenciando foram entregues a professora após a análise para 

esse trabalho. Os critérios utilizados por ela não necessariamente foram os mesmos 

que os utilizados pelo licenciando, mas, sabe-se que as atividades feitas por eles 

tiveram caráter avaliativo para a disciplina de Química. 

 
3.5.3 Aplicação na Turma B 
 

A exposição ocorreu no último dia de aula, em que somente oito alunos da 

turma produziram a obra para exposição. A Professora B explicou o que ocorrera, 

aquele era o último bimestre. Era um período importante de transição para aqueles 

alunos que estavam preocupados em serem aprovados em outras disciplinas e/ou 

com o evento de formatura; a maioria dos integrantes daquela turma já havia sido 

aprovada na disciplina de Química, não necessitavam de notas e nem estavam em 

situação crítica de falta que os levassem a reprovação; somente aqueles oito alunos 

estavam em uma situação mais difícil, por isso fazer o projeto seria uma chance de 

melhorar seus desempenhos na disciplina de Química. Apesar de apenas oito alunos 

apresentarem o projeto, outros estudantes estavam em sala para assistir à 

apresentação de seus colegas. 

O grupo do projeto era composto pelos alunos B1, B3, B4, B5, B6, B7, B8 e 

B9, cuja maioria era composta pelos mesmos que fizeram fotografias para o segundo 

encontro. Os materiais coletados ao decorrer das aulas, pelos alunos, pela professora 

e pelo licenciando ficaram trancados na sala do grêmio estudantil na última semana 

de aula. Assim, os alunos fizeram sua escultura com os materiais que conseguiram 

coletar no último encontro.  
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Tratava-se de uma narrativa oralizada sobre um viajante espacial e sua nave, 

mostrados na Figura 2, e presente no Apêndice C. Esse viajante era “metal-orgânico” 

vindo de um planeta onde seus habitantes acabaram com todos os recursos naturais, 

produzindo desordem, caos, doenças, matanças, fome e destruição; mas, esse povo 

não tinha sua necessidade de consumir saciada, por isso passaram a fazer o mesmo 

em outros planetas.  Um dia um habitante desse planeta se revoltou contra 

 
Figura 2 - Apresentação dos alunos da Turma B 

 

 
o sistema e contra seu povo, passou a tentar resolver toda aquela situação caótica e 

destrutiva que se instaurava, mas se corrompeu. Sua única solução viável passou a 

ser destruir seu povo para que o pensamento consumista não se espalhasse pelo 

Universo, indo de planeta em planeta e destruindo os povos que consumiam seus 

recursos desenfreadamente. Até que chegou ao planeta Terra e quis fazer o mesmo 

com os seres humanos. No entanto, ele se redimiu, pois observou que os seres 

humanos eram capazes de apreenderem com seus erros e com os erros dos outro. 

Assim, ele passou os seus ensinamentos sobre a tecnologia de sua nave, recebendo 

o perdão dos seres humanos, podendo descansar em paz. 

Posteriormente os alunos quiseram explicar como funcionava a nave espacial, 

ela tinha um sistema de “baterias otimizadas”, que conseguia recarregar com a 

“energia luminosa” das estrelas e as reações químicas das baterias produziam a 

“propulsão” necessária para que o viajante conseguisse atingir “velocidade 
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inimagináveis”.  Para isso os alunos B1, B3, B6 e B8 escreveram uma reação de oxido-

redução no quadro, explicaram quais eram os agentes redutores e oxidantes, o fluxo 

de elétrons dando explicações dos motivos para essa reação oferecer a energia 

necessária para a nave. 

O licenciando questionou por que eles criaram essa história. O Aluno B4, 

informou que ela era baseada na história do Thanos, personagem de história em 

quadrinho e filmes da franquia Vingadores. Então foram questionados o porquê de o 

viajante não destruir a humanidade como era a intenção do personagem Thanos. Os 

alunos B9 e B5 passaram a dialogar para explicar e disseram que não havia super-

heróis, que o viajante cometeu atrocidades, que essas atrocidades faziam sentido 

para ele e questionaram: “como eles (alunos) poderiam ter esperança na humanidade 

e no futuro se a única solução para a história fosse extinguir a espécie humana?”. Por 

isso eles resolveram criar um personagem que se redimisse, assim como a própria 

humanidade, ao compreender o caos que poderiam criar e ao compreender o viajante, 

conseguiram superar as maldades por ele consumadas, perdoando-o e assim 

passaram a utilizar de uma fonte energética muito eficiente que impediria a destruição 

do planeta por causa do consumo desenfreado. A Aluna B7 disse que tanto a 

humanidade quanto o viajante são duas personificações dos seres humanos, pois “... 

precisamos reconhecer nossos erros, nos perdoarmos e superar nossos problemas, 

sem culpar ou destruir uns aos outros ...”. Os alunos da turma bateram palmas, a 

Professora B ficou surpresa e emocionada e o licenciado terminou elogiando o 

trabalho e os alunos, agradecendo-os e a professora pela oportunidade e pela 

experiência vivenciada.  

 
3.5.4 Análise para a Turma B 
 

Esperava-se, mesmo com a possibilidade do diferente, que os alunos 

realizassem uma escultura, já que praticamente todas as obras do Novo Realismo 

apresentadas se tratavam de esculturas, e eles produziram uma. Mas, ela estava lá 

só para materializar o verdadeiro produto artístico do grupo: uma história oralizada, 

como os contos e mitos antigos que passavam de geração em geração por meio de 

cantigas ou ritos. Eles escolheram não entregar um material escrito com a história. 

Podemos então perceber uma representação artística por outra forma de linguagem 

que não a mesma da outra turma nem dos Novos Realistas. 
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Apesar da explicação dada para a ausência dos trabalhos dos outros alunos, 

podemos observar esse fato por uma outra ótica, os alunos acumularam créditos ao 

longo do ano letivo, enchendo suas “poupanças de notas” e quando se depararam 

com uma situação em que eles poderiam “pagar” para não precisar serem avaliado, 

assim o fizeram. Temos aqui um reflexo da educação bancária como descrita por 

Freire (1987). Não sendo uma responsabilidade da professora, mas sim do sistema e 

da cultura escolar. 

Em sua narração os alunos utilizaram da fantasia para imaginar tanto um 

mundo distópico, como para encontrar uma solução viável ao caos que se instaurou. 

É interessante que eles utilizaram dos conhecimentos científicos aprendidos durante 

os encontros para justificar o elemento fantástico de ficção científica, a nave que não 

utiliza combustíveis e que é recarregável. Também foram críticos quanto a questão 

consumista e a degradação do meio ambiente. Mas, há uma parte muito importante 

que merece a atenção: eles apresentam amor e esperança, Freire (1987) diz que é 

na ação de amor do oprimido sobre o opressor que se encontra a esperança e a 

solução a opressão, pois “não há diálogo, porém, se não há o profundo amor ao 

mundo e aos homens”, eles acreditam que é possível solucionar os problemas que 

causam desastres ambientais, além de perdoarem o personagem que cometeu 

crimes, que violou direitos que destruiu culturas. Essa atitude demonstra a importância 

e o valor que eles reconhecem sobre as pessoas, como descrito pela Aluna B7 tudo 

se tratava dos próprios humanos, logo se eles matassem, mesmo que em uma ficção, 

eles estariam violando o direito à vida. 

Podemos perceber uma sensibilização dos alunos quanto ao valor da vida, 

quando a esperança de mudança e quanto ao valor da ciência. Verificamos que são 

capazes de se expressarem artisticamente e de comunicarem sua mensagem, 

fazendo uso de saberes científicos para validar o seu discurso. Esses alunos também 

disseram que não gostavam de arte, vale lembrar que eles confundiam artes com 

gostos pessoais, que não reconheciam o valor da arte que usufruíam pois acreditam 

ser menos dignos, já que não pertenciam as elites. Verificamos que esses alunos 

estavam imersos em suas realidades, que durante as aulas eles emergiram e 

puderam observar de maneira analítica e crítica a situação e, ao final, se reimergiram 

nessa realidade de forma crítica, acreditando na mudança e na possibilidade de 

esperança como descrito por Freire (1987). 
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Como na Turma A, a avaliação dos alunos foi feita pelo licenciando e suas 

atividades seriam utilizadas como critérios de nota. A Professora B, apesar de ter que 

dar notas aos alunos, utilizou das mais diversas atividades, como as interações e 

respostas em aula, e do projeto final como sendo os únicos componentes avaliativos 

da turma, ela não fez testes nem provas para além do que aplicado com eles. 

Soubemos que todos foram aprovados na disciplina de Química. 

   
3.6 AVALIAÇÃO GERAL 
 

Neste subcapítulo apresenta-se uma avaliação de todo o processo descrito 

com propostas que poderiam melhorar a eficiência dos Encontros perante a aplicação, 

das atividades propostas, dos recursos utilizados, do planejamento e do licenciando 

como um educador-educando, que avalia sua prática pedagógica e as possibilidades 

de alterações que podem enriquecer novas aplicações desses Encontros. Assim como 

é apresentado as competências que os alunos foram capazes de desenvolver. 

Houve um preparo prévio, ensaios experimentais com todos conjuntos 

utilizados, para verificar possíveis problemas que decorressem da experimentação. 

Apesar de verificação feita com os materiais ainda se observou a ineficiência do efeito 

da ponte salina para o experimento de pilha. Era composta por uma solução saturada 

de KCl com ágar-ágar, adicionada em tubo em U e vedada com algodão submergido 

na solução saturada. Como a verificação da ocorrência dos efeitos esperados pelo 

experimento foi feita com um mês de antecedência à prática em sala de aula, também, 

com o número limitado de tubos em U para aplicação nas duas turmas e com a 

diferença de um mês de aplicação de uma turma para a outra houve a necessidade 

de refazer as pontes salinas momentos antes do Quarto Encontro. Impossibilitando a 

verificação prévia da ocorrência do fenômeno com as pontes utilizadas pelos alunos. 

Recomenda-se que a pontes salinas sejam todas preparadas com pelo menos um dia 

de antecedência, que seja verificado a ocorrência de correte elétrica e que sejam 

armazenadas sob refrigeração até o momento de uso nas escolas. 

Para evitar que os alunos apresentem muita dificuldade com a confecção dos 

relatórios experimentais pode ser elaborado um modelo de relatório com os campos 

de preenchimento para cada material utilizado para a prática, assim como campos 

destinados a respostas de perguntas que podem estar escritas no próprio relatório. 

Há a possibilidade de ser realizado uma aula, que pode ocorrer em conjunto a um 
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professor de Português ou Produção Textual, para o ensino-aprendizagem de 

confecção de relatórios. 

Um número maior de aulas pode ser destinado para a aplicação das 

atividades, possibilitando trabalhar conteúdos como estudo de pilhas comerciais, 

galvanização, eletrólise ígnea, eletrólise em meio aquoso, ácido e básico, leis de 

Faraday, células solares, reciclagem de alumínio e aplicações tecnológicas. Para isso 

haveria a necessidade de ser planejado o projeto para um bimestre. Para possibilitar 

uma melhor intenção de interação dos alunos com as atividades esse bimestre não 

necessita de ser o último bimestre escolar para a terceira série do Ensino Médio. 

Algumas aulas podem ser utilizadas para a confecção dos projetos dos 

alunos, auxiliando-os na produção e no desenvolvimento de ideias que necessitem de 

conhecimentos técnicos ou complexos que eles não possuam. Possibilitando trabalhar 

parte dos conteúdos durante a confecção das propostas artísticas advindas dos 

educandos.  

A escola pode desenvolver uma proposta interdisciplinar pedagógica em que 

outras disciplinas se agrupassem para o estudo, o ensino e aprendizagem, assim 

como a confecção dos projetos dos alunos. Há a possibilidade de integrar os 

conhecimentos e desenvolver as propostas de aulas em conjunto; os professores das 

grandes áreas como de Ciências da Natureza poderiam desenvolver os estudos de: 

Biologia (ecossistemas e poluição ambiental); e, Física (eletromagnetismo e circuitos 

elétricos). A área de Matemática apresenta diversos conteúdos que poderiam ser 

abordados, uma sugestão seria o de estatística. A área das Ciências Humanas tem a 

possibilidade de elaborar estudos sobre: História (revolução industrial); Geografia 

(geologia, energia e poluição); Filosofia (o efêmero na cultura contemporânea); e 

Sociologia com estudos sobre depósitos de lixos em sociedade desenvolvidas x 

subdesenvolvidas. Já a área de Linguagens apresenta uma diversidade de conteúdos 

que poderiam ser estudados, mas podemos citar: Português (produção textual e 

avalição de discurso narrativo); Artes (artes contemporâneas); e Educação Física 

(expressão corporal e dança).  

Ao final de todo o processo podemos verificar que, o mesmo, propiciou que 

os alunos vivenciassem e desenvolvessem competências, que eram esperadas, e 

que, inclusive, estão presentes na Base Nacional Comum Curricular. Eles foram 

capazes: de utilizar da comparação da reação de oxidação de metais como meio de 

verificação da reatividade dos mesmos e de compreender, em maior ou menor grau, 
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o papel da química na sociedade desde a obtenção da matéria prima até a degradação 

dos materiais descartados; de identificar agentes redutores e agentes oxidantes, de 

compreender a variação do número de oxidação das espécies químicas em uma 

reação de oxido-redução; de desenvolver a habilidade analítica por observação, de 

exercer, mesmo com dificuldades, a capacidade de descrição metodológica, de 

compreender os sinais de ocorrência de uma reação química e de desenvolver 

habilidade investigativa; de analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, 

com base nas relações entre matéria e energia; foram capazes de analisar e 

representar as transformações em sistemas que envolvam quantidade de matéria e 

de energia na tecnologia de baterias; de construir questões, elaborar hipóteses, 

previsões e estimativas e empregar instrumentos de medição; foram capazes de 

representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados, experimentais; 

foram capazes de diferenciar células galvânicas de células eletrolíticas, assim como 

identificar os componentes envolvidos nos processos de eletrólise e de uma pilha. 

Também foi notório o desenvolvimento das capacidades de refletir sobre o 

consumo efêmero do capitalismo e sobre o descarte de materiais funcionais e de lixo 

de maneira irregular; de compreender e interpretar criticamente esculturas artísticas; 

de relacionar as observações dos aspectos macroscópicos das obras com conceitos 

químicos, de desenvolver a conscientização ambiental e o apreço cultural e artístico, 

de apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas; de construir 

produções autoriais coletivas, de maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade, 

aguçando continuamente a sensibilidade, a imaginação e a criatividade; de 

compreender e utilizar a linguagem artística para a produção de conhecimento e 

discurso nos meios sociais e para proteção ambiental; de participar de processos de 

produção nas diferentes linguagens artísticas, levando em conta seu funcionamento 

para produzir sentido em diferentes contextos; de desenvolver a habilidade de 

justificar a importância de preservação e conservação ambiental e de avaliar os efeitos 

da ação humana para garantia da sustentabilidade do planeta; e de conscientizar-se 

sobre a ciclagem dos elementos químicos no solo, na água e na atmosfera; e, 

comunicaram, para públicos variados, resultados de produção que promoveram 

debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural. 

Por fim, o diálogo com o licenciando, com as professoras e entre os alunos, 

as análises sobre a realidade que estão inseridos, possibilitou, como em Feitosa 

(1996), “desvelarem aspectos da realidade que até então poderiam não ser 
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perceptíveis”. A partir de novo olhar crítico sobre a realidade, e nesse caso, 

especificamente, sobre a cultura e sobre a preservação ambiental, assim como, a 

importância do conhecimento químico no cotidiano e para o desenvolvimento da 

sociedade, passaram a readmirá-la, e a partir disso eles podem intervirem na 

realidade para a transformação do mundo.    
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A produção dos andamentos pedagógicos foi uma importante ferramenta para 

a predição de desafios a serem enfrentados, assim como, para a orientação referente 

aos “momentos” que necessitam de conexão entre as diferentes etapas durante as 

aulas possibilitando delimitar quais os meios necessários para superar esses 

“momentos” sem que haja a “quebra de narrativa” nos Encontros. As simulações 

pedagógicas ajudaram a verificar possíveis falhas no andamento pedagógico e na 

prática de ensino, a ação de “interpretar a sala de aula” com os licenciandos, de 

maneira crítica e analítica, possibilitou melhorias nos andamentos, nos recursos e na 

ação de ensinar, que não seriam possíveis de modificar durante a práxis em aula. Mas 

não quer dizer que o professor, que não realiza simulações pedagógicas, não tem a 

possibilidade de analisar, avaliar, reelaborar e melhorar sua práxis. Só que tais 

avaliações não poderão predizer o que é necessário de ser modificado. Na verdade, 

após cada Encontro, também, foram verificados os possíveis “erros” que poderiam ser 

“consertados” para a aplicação na outra turma. Mas a experiência, sobre a práxis, e a 

produção, dos recursos e das aulas, foram tão mais enriquecidas devido as 

simulações pedagógicas e a produção do andamento pedagógico, do que seriam com, 

somente, a análise pós aula. 

Os alunos das duas escolas estavam imersos em algumas realidades de 

opressão que não tinham ciência, mas que apresentavam características em comum, 

e que divergiam em outras. Na Escola A o laboratório de Ciência da Natureza já estava 

em funcionamento desde que os alunos da Turma A estavam na primeira série do 

Ensino Médio (E.M.), contava com equipamentos e maquinários específicos para as 

aulas de Física, Química e Biologia, com reagentes, animais e peças conservados 

para estudos biológicos, sala de informática, materiais de escritório, projetor e 

materiais de papelaria. Seu funcionamento era de 7:00h as 17:00h e ficava sobre a 

responsabilidade de bolsistas de licenciatura em Química e Biologia. No entanto esses 

alunos praticamente não tinham acesso ao laboratório, enquanto estavam na terceira 

série do E.M, no ano de 2019, o licenciando foi um dos bolsistas responsáveis pelo 

laboratório, mas somente quando aplicou seu projeto os alunos da Turma A foram 

para o laboratório.  

A importância da fala do Alunos A5 no primeiro encontro “Essa era a parte 

que eu estava esperando” revela muito mais que o interesse na prática experimental, 
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ela aponta para a falta de cultura da escola com prática experimentais no Ensino de 

Ciências, que pode soar estranho quando focado somente na fala do aluno, mas a 

observação dos comportamentos dos alunos durante os três Encontros que ocorreram 

no laboratório não deixam dúvidas em relação a exclusão dos alunos do E.M quanto 

ao acesso ao laboratório. A cultura de experimentação e práticas de laboratório, na 

Escola A, é muito presente no Ensino Fundamental, também foi observado que 

quando licenciandos de Física, Química ou Biologia desenvolvem projetos junto a 

escola, alunos da primeira série e da segunda série do E.M tem a oportunidade de 

aprenderem no laboratório. 

Na Escola B os alunos tinham práticas experimentais, com a professora B, e 

com alunos licenciandos de Química que aplicavam projetos com a turma, em sala de 

aula convencional, pois o espaço destinado ao laboratório só ficou pronto no segundo 

semestre. Não lhes era negado a experiência de aprendizagem pela experimentação, 

mas ainda sim a situação opressora que se encontravam imersos era a da falta de 

acesso a um espaço adequado e destinado as práticas laboratoriais. Depois de 

pronto, por mais simples que fosse, em relação ao da Escola A, os alunos da Turma 

B respeitavam o uso do espaço de laboratório, apesar de não terem jalecos para a 

proteção individual, eles não utilizavam o laboratório de bermudas, sandalhas ou 

roupas esportivas. Eles compreendiam que alguns reagentes ou utensílios poderiam 

gerar acidentes e faziam o necessário para evitar que ocorresse. Observamos que o 

ato de passarem a usufruir do direito de uso do laboratório possibilitou que eles 

emergissem da realidade opressora, analisassem-na e a avaliassem, percebendo-se, 

outrora, imersos, e agora possuidores das armas necessárias para se inserirem nessa 

realidade e a transformar. E foi o que fizeram, pois aproveitaram cada momento das 

experimentações que praticaram. 

Outra realidade opressora se evidenciou em relação a arte, a cultura e aos 

gostos culturais; os alunos de ambas as turmas disseram não gostar de artes, alguns 

disseram lamentar não ter direito ao acesso as artes, outros duvidaram se seus gostos 

musicais poderiam ser considerados produções artísticas, não queriam ou não se 

achavam capazes de expressarem suas visões de mundo através das fotografias, não 

reconheciam que admiravam, consumiam ou produziam arte e não acreditavam na 

possibilidade de desenvolverem um produto artístico. Durante os cinco Encontros eles 

puderam emergir dessa realizada, ao analisarem as obras do Novo Realismo e ao 

compararem com suas fotografias, mesmo que não quisessem falar o que analisaram, 
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passaram a ler e interpretar o mundo, a ler e interpretar as obras, assim como a ler e 

interpretar o olhar artístico que tiveram perante o ambiente que os cercam, do qual 

realizaram as fotografias, e foi a partir da reflexão e dos diálogos propostos que eles 

foram desenvolvendo as ferramentas necessárias para, não somente questionar, 

criticar o mundo em que vivem, mas também, mudar o mundo e com o mundo, 

reconhecendo o valor de seus gostos, de suas expressões e de suas críticas artísticas.  

As imagens das obras do Novo Realismo representaram e codificaram 

realidades que perpassam os alunos, mas eles tiveram dificuldades de se observarem 

representados nas obras apresentadas. É importante ressaltar que alguns alunos 

reconheceram em si e em seus amigos a prática consumista e acumuladora, que até 

disseram desaprovar tal comportamento, mas, depois confirmaram que os faziam. As 

obras facilmente podem ser conectadas ao ambiente entorno de onde muitos desses 

alunos moram, como dito por eles mesmos, que perto de suas casas existem terrenos 

baldios com lixo entulhados, ferros velhos, descarte irregular de lixo etc., no entanto, 

quando se perceberam presentes naqueles meios, não pensaram medidas para a 

mudança. Na verdade, somente ao final dos Encontros que eles foram capazes de, 

após emergirem e refletirem sobre a realidade opressora, almejarem a esperança para 

mudança, para se reinserirem e alterarem o mundo. 

Ao demonstrarem dificuldades e desconhecimentos de alguns saberes 

químicos básicos para a eletroquímica, como a variação do número de oxidação ou 

as propriedades dos metais, percebemos os alunos oprimidos pela falta do 

reconhecimento do valor do saber químico. À medida que eram provocados a se 

desafiarem, na análise do experimento, ou na realização dos exercícios, eles puderam 

observar que estavam inseridos numa realidade opressora, que necessitavam de 

armas para superar essa realidade e que a reinserção seria possível quando 

reconhecessem o valor da competência analítica, lógica, dedutiva, argumentativa e 

dos saberes químicos. No ato de não corrigirem seus relatórios, eles escolhiam 

permanecer na condição de oprimidos. 

Constatou-se que a prática de Educação Problematizadora aplicada a uma 

proposta de ensino de Química interdisciplinar a Artes possibilitou que os alunos se 

conscientizassem dos valores e da importância dos direitos humanos de terceira 

geração, da solidariedade planetária, do acesso à cultura e à preservação ao meio 

ambiente. Com essa prática verificamos que os alunos aprenderam os conhecimentos 

químicos necessários para contribuir na análise crítica dos problemas do mundo, 
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possibilitando aplicá-los para auxiliar na interpretação, análise, discussão e crítica às 

intenções artísticas e à conservação do meio ambiente, e comunicar, ao mundo seus 

conhecimentos e expressões por diferentes linguagens. Contribuindo para que os 

educandos superem suas realidades opressoras, agora com ferramentas necessárias 

para modificar sua realidade no mundo e com o mundo.  

Também foi possível desenvolver matérias e recursos que contribuam para a 

Educação em Direitos Humanos, através dos andamentos pedagógicos, dos materiais 

de multimídia, dos folhetos artísticos e do acervo de imagem criado para o uso por 

professores da Educação Básica, possibilitando que outros professores e licenciados 

apliquem, modifiquem, melhorem e adaptem os Encontros de acordo com a realidade 

escolar e com seus ímpetos criativos, possibilitando um enriquecimento da proposta, 

o fomento da EDH e contribuindo para o desenvolvimento de ações educativas que 

envolvam Química e Artes. 

Por fim, essa experiência proporcionou reflexões sobre a ação do professor, 

contribuindo para o desenvolvimento acadêmico e profissional. Estimulando para que, 

daqui em diante, haja o aperfeiçoamento da proposta, com novas pesquisas, no 

campo de ensino de Química e Artes e de Interdisciplinaridade, e novos 

desenvolvimentos de ações pedagógicas, com novos recursos e novos andamentos 

pedagógicos. Assim como o contínuo estudo em Educação em Direitos Humanos e 

Educação Humanista Problematizadora. Para propiciar novas metodologias e 

recursos que garantam a EDH. Foi uma experiência que contribuiu para 

reconhecimento dos nossos valores pessoais, científicos e educacionais. Nos fazendo 

almejar novos meios que contribuam para a continua formação e para o Ensino de 

Química. 
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APÊNDICE A – PÁGINAS DOS FOLHETOS (A-F) COM AS OBRAS 
SELECIONADAS DO NOVO REALISMO 
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APÊNDICE B – MÍDIAS DIGITAIS 
 

APENDICE B1 – MÍDIA DIGITAL UTILIZADA NO PRIMEIRO ENCONTRO 
 

Alguns slides não são numerados conforme padrão estabelecido nos 

capítulos anteriores. 

 

   

 

   

 

   

 

 

 

Capa de apresentação S1-1 

S1-2a S1-2b 

S1-2c S1-3 
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S1-4a S1-4b 

S1-4c S1-4d 

S1-4e S1-4f 

S1-5 S1-6a 
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S1-6b S1-6c 

S1-7a S1-7b 

S1-7c S1-8 

S1-9 Referências parte 1 
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Referências parte 2 Referências parte 3 
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APÊNDICE B2 – MÍDIA DIGITAL UTILIZADA NO SEGUNDO ENCONTRO 
 

Os slides contendo as fotografias feitas pelos alunos para a tarefa 1 (b) foram 

numerados sem utilizar o padrão de numeração apresentado no andamento 

pedagógico da aula para os slides em comum as duas turmas. 

 

   

 

   

 

   

 

 

Capa de apresentação 1 – Fotografias Turma A 

2 – Fotografias Turma A 3 – Fotografias Turma A 

4 – Fotografias Turma A 5 – Fotografias Turma A 
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6 – Fotografias Turma A 1 – Fotografias Turma B 

2 – Fotografias Turma B 3 – Fotografias Turma B 

4 – Fotografias Turma B 5 – Fotografias Turma B 

6 – Fotografias Turma B S2-1 
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S2-2 S2-3 

S2-4 S2-5 

S2-6 S2-7 

S2-8 Turma A 
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APÊNDICE B3 – SEQUÊNCIA DA ANIMAÇÃO PARA A SENSIBILIZAÇÃO NA 
TURMA A NO SEGUNDO ENCONTRO 

 

   

 

   

 

   

 



113 
 

   

 

   

 

   

 

   



114 
 

   

 

   

 

   

 

   



115 
 

   

 

   

 

   

 

 



116 
 

APÊNDICE B4 – MÍDIA DIGITAL UTILIZADA NO TERCEIRO ENCONTRO 

 

As imagens a seguir, referentes aos slides utilizados em aula, foram aplicadas 

no mês de outubro na Escola A, devido a importância do mês foi feito a referência ao 

Outubro Rosa, o mesmo slide, com tons de azuis, foi aplicado no mês de novembro 

na Escola B, fazendo referência ao Novembro Azul. Devido a somente haver 

alterações cromáticas, não serão repetidos os slides com cores azuis. 

 

   

 

   

 

   

 

Capa de apresentação S3-1 

S3-2 S3-3 

S3-4 S3-5 
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S3-6 S3-7 

S3-8a S3-8b 

S3-8c S3-8d 

S3-8e S3-9 
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S3-10 S3-11 

S3-12 S3-13 

Referências parte 1 Referências parte 2 

Referências parte 3 Referências parte 4 
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Referências parte 5 
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APÊNDICE B5 – MÍDIA DIGITAL UTILIZADA NO QUARTO ENCONTRO 
 

 Durante o Quarto Encontro na Turma B, devido a ausência do projetor, a Mídia 

Digital não foi utilizada, no entanto as alterações produzidas estão presentes nesse 

apêndice. 

 

   

 

   

 

   

 

 

Capa de apresentação S4-1 

S4-2 S4-3 

S4-4 S4-5 
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S4-6 S4-7a 

S4-7b S4-8 

S4-9 S4-10 (Turma A) 

S4-11 (Turma A) S4-12 (Turma A) 
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S4-10 (Turma B) S4-11 (Turma B) 

S4-12 (Turma B) Referências parte 1 

Referências parte 2 
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APÊNDICE C – APRESENTAÇÃO DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA DOS ALUNOS 
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APÊNDICE D – ÁLBUM DE FOTOS DOS ENCONTROS 
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Contextualizando o Novo 

Realismo Análise dos folhetos 

Análise dos folhetos Análise dos folhetos 

Explicação sobre o movimento Análise imagética 

Contexto histórico Experimentação: óxido-redução 

Experimentação Análise dos resultados 
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Contextualizando o Novo 

Realismo Análise dos folhetos 

Análise dos folhetos Análise dos folhetos 

Análise dos folhetos Experimentação: óxido-redução 

Resultados Investigação 

Discutindo os resultados Análise dos resultados 
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Análise das fotografias Análise das fotografias 

Análise das fotografias Exposição dialogada 

Exposição dialogada Interpretação sobre o vídeo 

Experimentação: pilha Experimentação 

Verificando corrente elétrica Exposição dialogada 
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Análise das fotografias Análise das fotografias 

Comparação as obras de arte Exposição dialogada 

Interpretação do vídeo Exposição dialogada 

Experimentação: pilha Experimentação 

Exposição dialogada Verificando corrente elétrica 
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No terceiro Encontro na Turma B não possível realizar as fotografias para 

registro da atividade, por isso só as fotografias da Turma A estão no álbum de fotos. 
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Correção do exercício Correção do exercício 

Correção do exercício Experimentação: eletrólise 

Exposição dialogada Experimentação 

Análise dos resultados Exposição dialogada 

Exposição dialogada Exposição dialogada 
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Organização da sala de aula Experimentação: eletrólise 

Análise dos resultados Análise dos resultados 

Experimentação Discussão sobre os resultados 

Discussão sobre os resultados Discussão sobre os resultados 



136 
 

 

 

 



137 
 

   

   

   

   

   

 

 

 

Exposição Turma A Exposição Turma B 
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APÊNDICE E – LINKS DE ACESSO AO ACERVO DOS RECURSOS 

 

Recurso Link de acesso 

Folhetos para 
impressão 

https://drive.google.com/file/d/15Z8Oxo-y-
hxXsC0izdR03vOk63pqbeKs/view?usp=sharing 

Mídia Digital do 
primeiro Encontro 

https://drive.google.com/file/d/1C68rGpFtvBzGy29RRBJCy
y2D1wU2uILH/view?usp=sharing 

Mídia Difital do 
segundo Encontro 

https://drive.google.com/file/d/1f5No9kBIwSaYtN-
5T65Tv00JUWW_kit7/view?usp=sharing 

Vídeo utilizado no 
segundo Encontro 

https://drive.google.com/file/d/1R5ctl3G3htMtMz96p18KiA7
KlZa8dDQF/view?usp=sharing 

Mídia Digital do 
terceiro Encontro 

https://drive.google.com/file/d/1d5u-
0IokqYg5QOxt1SNY7ZPvdUzWZSWz/view?usp=sharing 

Mídia Digital do 
quarto Encontro 

https://drive.google.com/file/d/1WE12bvp6frhteym9x1xiZS8
7RNN1bW6P/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/15Z8Oxo-y-hxXsC0izdR03vOk63pqbeKs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Z8Oxo-y-hxXsC0izdR03vOk63pqbeKs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C68rGpFtvBzGy29RRBJCyy2D1wU2uILH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C68rGpFtvBzGy29RRBJCyy2D1wU2uILH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f5No9kBIwSaYtN-5T65Tv00JUWW_kit7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f5No9kBIwSaYtN-5T65Tv00JUWW_kit7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R5ctl3G3htMtMz96p18KiA7KlZa8dDQF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R5ctl3G3htMtMz96p18KiA7KlZa8dDQF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d5u-0IokqYg5QOxt1SNY7ZPvdUzWZSWz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d5u-0IokqYg5QOxt1SNY7ZPvdUzWZSWz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WE12bvp6frhteym9x1xiZS87RNN1bW6P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WE12bvp6frhteym9x1xiZS87RNN1bW6P/view?usp=sharing

