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RESUMO 

Os conhecimentos sistematizados que são ministrados aos estudantes na 

escola, geralmente não ultrapassam esse espaço. São consequências de uma 

abordagem educativa de transmissão/recepção, que frequentemente se 

demonstram insuficientes na realização de uma contextualização. Logo, a 

utilidade destes saberes se restringe a reprodução do que foi dito pelo professor. 

Isto acaba colocando os educandos como meros espectadores na produção do 

conhecimento. Repensar e propor intervenções no papel que cada indivíduo 

envolvido no processo de ensino e aprendizagem apresenta, é uma constante 

necessidade, visto as mudanças recorrentes nos objetivos educacionais.  Esse 

estudo procurou implementar uma proposta de ensino de conteúdo de química, 

intentando envolver o educando no processo de aprendizagem de modo 

dialógico, na busca de torná-lo mais autônomo. Também tenta auxiliar os 

educadores em sua atuação profissional. Para tanto, nos baseamos em aportes 

teóricos que sustentam nossa percepção, como as dificuldades de 

aprendizagem e alguns pressupostos do educador Paulo Freire que 

fundamentam a prática educativa problematizadora-dialógica. A dinâmica dos 

Três Momentos Pedagógicos de Delizoicov, foi o referencial teórico-

metodológico da sequência de atividades de uma unidade didática para o ensino 

de ácidos graxos e gorduras. A proposta foi implementada durante o segundo 

semestre de 2015, no Centro de Educação de Jovens e Adultos Professor Felipe 

Guerra, com uma turma do nível de ensino médio, na modalidade EJA. Quanto 

a abordagem do problema de estudo, buscamos seguir alguns dos pressupostos 

da pesquisa qualitativa, que fez uso dos instrumentos questionário, observação 

e documentos, que foram as atividades que compunham a proposta de ensino e 

o projeto pedagógico da escola. As considerações que tecemos ante as 

respostas obtidas, foi a perceptível mudança qualitativa na postura dos 

educandos, buscando participar das discussões, trazendo sua percepção sobre 

os conteúdos químicos trabalhados, se envolvendo dialogicamente na 

construção de seus conhecimentos.        

 

Palavras-chave: Ensino de Química; Educação de Jovens e Adultos; 

Contextualização; Dialogicidade; Três Momentos Pedagógicos.  



 
 

ABSTRACT 

The systematized knowledge that is given to students at school, usually does not 

go beyond this space. These are consequences of an educational transmission / 

reception approach, which is often insufficient for contextualisation. Therefore, 

the utility of these knowledge is restricted to the reproduction of what has been 

said by the teacher. This ends up putting the students as mere spectators in the 

production of knowledge. Rethinking and proposing interventions in the role that 

each individual involved in the teaching and learning process presents, is a 

constant need, given the recurring changes in educational goals. This study tried 

to implement a proposal of teaching of chemical content, trying to involve the 

learner in the process of learning in a dialogical way, in the quest to make it more 

autonomous. It also tries to help educators in their professional activities. For that, 

we base ourselves on theoretical contributions that support our perception, such 

as the learning difficulties and some assumptions of the educator Paulo Freire 

that base the educational practice problematizadora-dialogical. The dynamics of 

Delizoicov's Three Pedagogical Moments was the theoretical-methodological 

reference of the sequence of activities of a didactic unit for the teaching of fatty 

acids and fats. The proposal was implemented during the second semester of 

2015, in the Youth and Adult Education Center Professor Felipe Guerra, with a 

high school class, in the EJA modality. Regarding the approach to the study 

problem, we sought to follow some of the assumptions of the qualitative research, 

which used the questionnaire, observation and documents instruments, which 

were the activities that made up the teaching proposal and the pedagogical 

project of the school. The considerations we made in response to the answers 

were the perceptible qualitative change in the students' posture, seeking to 

participate in the discussions, bringing their perception about the chemical 

contents worked, and becoming involved in the construction of their knowledge. 

 

Key words: Chemistry Teaching; Youth and Adult Education; Contextualization; 

Dialogicity; Three Pedagogical Moments.  
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO  

A Dissertação é referente a um dos requisitos para obtenção do título de 

mestre em Ensino de Ciências Naturais e Matemática. Ela é relacionada as 

atividades realizadas no decorrer da pesquisa teórica-empírica, entre os anos de 

2014 a 2017. Buscamos repensar e propor intervenções em um centro de 

educação dedicado ao público da educação de pessoas jovens e adultas. 

Esse público que chega atualmente a escola apresenta necessidades que 

não são as mesmas do passado. Para tanto, repensar a prática é um exercício 

necessário e permanente, devido aos sujeitos que frequentam o espaço da 

educação formal no presente. A escola antes se detinha a repassar informações 

de um conhecimento sistemático, por meio de tendência tradicional de 

transmissão/recepção, definido pelo educador brasileiro Paulo Freire (1921-

1997), de educação bancária (FREIRE, 2005), onde os estudantes tinham 

acesso limitado a esses conhecimentos. 

Outra característica presente nos modelos adotados no espaço escolar, era 

uma abordagem disciplinar que pouco ou nada se relacionava com a realidade 

próxima ou a um contexto mais amplo, além cotidiano do estudante. Hoje o 

acesso a informação é bastante frequente. Por meio da internet é possível ter 

acesso a aulas online, materiais, livros, enciclopédias, sem a essencialidade de 

frequentar a escola. Porém, a escola ainda se configura como um espaço 

importante para aprendizagem do educando.  

Diante da dinâmica que envolve o ensino e a aprendizagem, se faz 

necessário que haja uma empatia por parte do professor quanto a aprendizagem 

dos educandos e os fatores envolvidos nesse processo, tais como: dificuldades 

no ensino, tempo aplicado a uma disciplina, atividades que são necessárias para 

uma melhor aprendizagem e recursos didáticos diferenciados que podem ser 

utilizados.  

A busca da compreensão destas variáveis é fundamental por parte do 

docente. Também é importante o entendimento da linguagem científica que 

expressam esse conhecimento. Tratando-se especificamente do ensino de 

química, área do conhecimento ao qual esse trabalho está inserido, é 

imprescindível que o professor tenha o domínio e compartilhe com os estudantes 

as várias linguagens dessa disciplina científica.    
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Como o professor é o principal agente do espaço escolar na intermediação 

com o conhecimento, o mesmo acumula não só o papel de trabalhar os 

conhecimentos químicos, mas também deve implementar estratégias que facilite 

a aquisição desse conhecimento por parte dos estudantes, de modo a 

apresentar-se significativo. Dessa maneira, a prática educativa não será 

caracterizada inapropriada, como a que é descrita nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio - PCNEM (BRASIL, 2000, p. 32): 

[...] o ensino de Química tem se reduzido à transmissão de 
informações, definições e leis isoladas, sem qualquer relação 
com a vida do aluno, exigindo deste quase sempre a pura 
memorização, restrita a baixos níveis cognitivos. Enfatizam-se 
muitos tipos de classificação, como tipos de reações, ácidos, 
soluções, que não representam aprendizagens significativas. 
Transforma-se, muitas vezes, a linguagem química, uma 
ferramenta, no fim último do conhecimento. Reduz-se o 
conhecimento químico a fórmulas matemáticas e à aplicação de 
“regrinhas”, que devem ser exaustivamente treinadas, supondo 
a mecanização e não o entendimento de uma situação-
problema. 

 Portanto, a ação de distanciamento da concepção pedagógica descrita 

acima, baseia-se em um rompimento com uma abordagem de inacessibilidade 

do conhecimento, como costuma ser tratado o ensino de química. Assim, a 

prática educativa deve oportunizar que o conhecimento seja acessível ao 

educando e que o ensino não proceda de maneira fragmentada, onde as partes 

não apresentam relação entre si, nem com nenhum contexto. 

Propomos aqui, uma abordagem de ensino da química para a modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos (EJA), que intentou realizar a contextualização 

e o diálogo em classe. Procuramos possibilitar aos estudantes a interação do 

conhecimento químico com outros contextos, que não seja apenas o escolar. 

Para isso, buscamos cumprir o que afirma Ribeiro e Mello (2010) quanto ao 

ensino contextualizado. Esses autores relatam, para que a contextualização seja 

possível, requer do professor propriedade dos conteúdos de Química e a 

percepção destes nas atividades humanas, nos processos naturais e sociais. 

 Quando se trata dos conteúdos de Química na EJA, os mesmos 

apresentam uma acentuada dificuldade para a aprendizagem, além das já 

intrínsecas ao ensino deste campo do conhecimento. No relato de Bonenberger 

et al. (2006), os fatores que acentuam as dificuldades na aprendizagem da 
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química pelo público desta modalidade, são: o autojulgamento, onde os 

estudantes se consideram incapacitados para aprender os conteúdos de química 

e a pouca ou nenhuma relação feita entre os conteúdos e o cotidiano. 

 O jovem e o adulto que chegam ao EJA possuem expectativas renovadas, 

buscando uma certificação que teoricamente o colocará no mercado de trabalho, 

o qual é visto como uma garantia de obter seu lugar na sociedade. Tem-se com 

isso, o resgate da autoestima e eles passam a serem vistos como cidadãos 

(NASCIMENTO et al., 2011). Logo, os vários agentes envolvidos na educação 

de jovens e adultos devem desempenhar suas responsabilidades, 

proporcionando oportunidade de reparar a sequelas das situações de exclusão 

as quais esse público já enfrentou. 

A universidade também possui seu papel como sendo um desses agentes, 

tendo responsabilidades bem claras, detendo a função pedagógica; conforme 

descrito no documento do Ministério da Educação - MEC (BRASIL, 2007, p. 80):    

Ressalta-se como papel da Universidade inserir o mundo jovem 
e adulto no processo de formação inicial do educador, na 
pesquisa de novas metodologias e na proposta de materiais 
didáticos adequados à clientela. É também seu papel apoiar os 
sistemas de ensino na organização e funcionamento de EJA, 
oferta de formação continuada e na reformulação curricular. 

 Cabe aqui destacar, que em geral uma pesquisa é o reflexo de alguns 

motivos de caráter objetivos e subjetivos. Os subjetivos podem ser de cunho 

pessoal. Esses motivos são a força motriz para o desenvolvimento da mesma, e 

os que nos levaram a gestar esse trabalho surgiram ainda em minha graduação. 

Finalizei meu curso de Química na habilitação de licenciatura plena em 2010, na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. Como muitos alunos das 

ciências exatas, passei por uma formação inicial baseada quase que 

exclusivamente em disciplinas de conteúdo específicos da química, cursei 

poucas disciplinas de natureza psicopedagógicas, como um “pseudo-

bacharelado”. 

Consequentemente, essas poucas disciplinas se demonstraram 

insuficientes para emergir uma reflexão clara sobre a futura atuação como 

educador químico. Isso fortaleceu erroneamente a ideia de que era necessário 

e suficiente apenas ter o conhecimento especifico da disciplina para a prática 
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educativa. Estas questões são aludidas no parecer 9/2001 do Concelho Nacional 

de Educação - CNE/Conselho Pleno - CP, reproduzido abaixo: 

No caso da formação nos cursos de licenciatura, em seus 
moldes tradicionais, a ênfase está contida na formação nos 
conteúdos da área, onde o bacharelado surge como a opção 
natural que possibilitaria, como apêndice, também, o diploma de 
licenciado. Neste sentido, nos cursos existentes, é a atuação do 
físico, do historiador, do biólogo, por exemplo, que ganha 
importância, sendo que a atuação destes como “licenciados” 
torna-se residual e é vista, dentro dos muros da universidade, 
como “inferior”, em meio à complexidade dos conteúdos da 
“área”, passando muito mais como atividade “vocacional” ou que 
permitiria grande dose de improviso e auto-formulação do “jeito 
de dar aula” (BRASIL, 2001, p. 16). 

Embora não tivesse antes atuado na modalidade de ensino EJA, durante 

as disciplinas de estágio supervisionado na graduação acompanhei uma turma 

do ensino médio regular do turno noturno. Esta turma poderia ser caracterizada 

como próxima do perfil desta modalidade, uma vez que a maioria dos estudantes 

estavam retornando à escola após uma interrupção do ciclo escolar.  

Por meio desta experiência, pude perceber as dificuldades apresentadas 

pelos estudantes na compreensão dos conceitos químicos abordados. Mas, não 

fui capaz de associar a insuficiência dos indicativos de aprendizagem a forma de 

intervenção utilizada, associando-as imediatamente a fatores ligados ao 

estudante, como: o tempo que ficaram sem estudar e/ou a pouca dedicação no 

estudo individualizado extra sala.  

A motivação que nos levou a perquirir o ensino de química na EJA, pautou-

se na tentativa de entender melhor o processo de construção do conhecimento 

por este público. Podendo-se a partir desta aproximação investigativa, 

desenvolver uma proposta pedagógica que demonstrasse possível de realizar 

uma melhor abordagem dos conceitos químicos a serem trabalhados com esta 

modalidade de ensino. Procuramos proporcionar uma aprendizagem com mais 

significado ao educando, e que se realizasse de maneira adequada com as 

especificidades deste público. 

O ingresso na pós-graduação, no Programa de Pós-Graduação em Ensino 

de Ciências Naturais e Matemática - PPGECNM da UFRN, possibilitou o 

amadurecimento de alguns fatores relacionados ao cenário acima relatado. Com 

pesquisas bibliográficas realizadas, orientações recebidas e discussões nas 
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disciplinas cursadas, tivemos algumas reflexões, às quais neste estudo 

procurou-se compreender. Buscamos resumir estas reflexões nas questões 

abaixo: 

▪Quais são as características dos educandos que frequentam um curso na EJA 

na cidade de Natal-RN? 

▪Quais ferramentas didáticas podem auxiliar os professores desta modalidade 

para o ensino significativo de Química?  

▪Qual avaliação os participantes da intervenção pedagógica fazem das 

atividades e que sinalizações fornecem de seu próprio aprendizado? 

Ante a essas questões que direcionam nossas reflexões, traçamos a 

seguinte questão foco da pesquisa:  

A dinâmica de 3MP pode promover a dialogicidade do ensino de química, para 
que mudanças qualitativas na aprendizagem sejam percebidas nos sujeitos da 
educação de jovens e adultos?  

Posteriormente a nossa busca, no sentido de resolução/reflexão das 

questões diretivas ao desenvolvimento da investigação, tivemos como produto 

educacional (Apêndice F) um Caderno de Orientações Didáticas voltado para 

professores de Química da modalidade EJA. Isto está de acordo com a 

necessidade de um mestrado profissional em ensino, que é a de elaboração de 

trabalhos técnico-científicos em temas de interesse público, como consta no 

artigo sétimo da portaria normativa nº 07. Este artigo 7º fala dos formatos de 

apresentação de conclusão final do mestrado, matérias didáticos e institucionais 

e de produtos (BRASIL, 2009), que contribuam com o exercício profissional do 

educador. 

Para isso, nos detemos aos documentos educacionais, tais como: os 

parâmetros, diretrizes e orientações curriculares. Eles discriminam os propósitos 

que devem direcionar o programa disciplinar a ser trabalhado em cada área do 

conhecimento, dando orientações quanto a necessidade de romper com as 

práticas didáticas tradicionais, em que os estudantes se portam apenas como 

meros espectadores/receptores de um conhecimento tido como acabado. 

Porém, esses dispositivos não trazem propostas de ensino para 

desenvolvimento desses conteúdos, cabendo aos professores essa tarefa. 
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Buscando contribuir com essa tarefa do docente, nossa proposta foi 

composta por uma sequência de atividades, tomando como referencial a 

dinâmica didático-pedagógica dos Três Momentos Pedagógicos1 (MUENCHEN; 

DELIZOICOV, 2012). Uma vez que vemos nessa dinâmica didático-pedagógica, 

a viabilidade de uma ação educativa dialógica-problematizadora da realidade, 

segundo ideias defendidas e pontuadas pelo educador Paulo Freire.   

A série de atividades que compõem a unidade didática, articulada a 

estratégia assumida, buscou dar um tratamento diferenciado na abordagem de 

conceitos químicos dentro do tema, ‘A Química e os alimentos’. Isto oportunizou 

ao educando uma outra experiência de aprendizagem da química, na 

modalidade de EJA. 

Um dos pontos científicos relevantes do nosso trabalho na EJA, ressaltou-

se no fato da busca de transpor essas dificuldades. A realização de uma 

ressignificação do ensino de química para esses sujeitos. De forma geral, uma 

tentativa de contribuirmos na reparação da negligência pedagógica sofrida por 

essa modalidade de ensino. 

O estudo desenvolvido com essa modalidade educativa, resultou neste 

trabalho que está distribuído em sete capítulos e traz em seus apêndices 

materiais elaborados durante o percurso da pesquisa, que subsidiaram o estudo 

realizado com o público EJA. 

 No primeiro consta a Introdução, mostrando a pertinência do 

desenvolvimento da pesquisa, pontuando as reflexões que direcionaram o 

estudo e os motivos que levaram a ação de perquirir a temática escolhida. 

Também indicamos nossa problemática de estudo e os nossos objetivos. 

 No segundo capítulo, são arrolados os aportes teóricos que serviram de 

base ao entendimento e intervenção no objeto de estudo da presente pesquisa. 

 No capítulo três, discorremos sobre alguns aspectos do percurso histórico 

da educação de jovens e adultos, de modo a expor como se estabeleceu essa 

modalidade de ensino com o passar do tempo, discutindo sobre as suas 

necessidades atuais. Realizamos também, uma conceptualização do público da 

modalidade EJA. 

                                                           
1 Três Momentos Pedagógicos ou Momentos Pedagógicos, são denominações que fazem 
alusão a mesma estratégia assumida na proposta de ensino.  
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 No capítulo quarto é feito a descrição metodológica, onde relatamos os 

passos assumidos para o desenvolvimento investigativo. As formas que 

buscamos para as resoluções das questões da pesquisa e para a caracterização 

do objeto de estudo. Desenvolvemos os instrumentos que viabilizaram a coleta 

de dados e o tratamento destes. Finalizamos esse capítulo com uma seção 

contendo uma explanação do campo de pesquisa, o Centro de Educação de 

Jovens e Adultos (CEJA) Professor Felipe Guerra, na cidade de Natal-RN.  

No quinto capítulo, trazemos uma discussão sobre a base teórica-

metodológica dos Três Momentos Pedagógicos (3MP) e seus princípios, que 

serviram de subsídio ao desenvolvimento da proposta de ensino, a qual 

consistirá em um dos elementos do produto educacional.  

Seguidamente, no capítulo sexto trazemos os resultados e discussões 

que emergiram do processo de estudo.  

Por fim, no capítulo sete, realizamos nossas considerações finais, 

abordando nossas percepções e os principais resultados propiciados pela 

pesquisa. Realizamos também inferências que resultaram do estudo 

desenvolvido, terminando com indicações de contribuições aos profissionais, 

pesquisadores e interessados pela temática aqui estudada. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

Desenvolver uma proposta de ensino de Química para o conteúdo de 

ácidos graxos e gorduras, por meio da estratégia didático-metodológica dos 

3MP, que possibilite transpor o conhecimento disciplinar para aspectos do 

cotidiano de estudantes da EJA, de forma dialógica-problematizadora. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

I. Caracterizar uma turma de EJA no CEJA Prof.º Felipe Guerra em 

Natal; 

II. Desenvolver uma unidade didática para o ensino de conteúdos de 

ácidos graxos e gorduras, baseada na dinâmica dos 3MP; 
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III. Avaliar a aquisição dos conteúdos, por meio das atividades 

implementadas, e conhecer as opiniões dos estudantes desta turma 

sobre a unidade didática aplicada; 

IV. Elaborar um caderno de orientações didáticos-metodológicas, como 

produto educacional.  
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CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA. 

Neste capítulo, trazemos uma abordagem sobre os aportes teóricos que 

deram suporte ao estudo realizado. Partimos da necessidade do entendimento 

de alguns fatores que influenciam a ação pedagógica, desde seu planejamento 

até sua intervenção em sala de aula. Fatores estes, tais como: dificuldades para 

o ensino de química, influência das ideias dos estudantes sobre os 

conhecimentos químicos, concepções sobre o que será estudado, noções de 

como se dá o processo de aprendizagem, e discussão de uma entre os possíveis 

recursos complementares que possibilita um ensino mais significativo de 

conteúdos da Química. Destes elementos presentes no fazer do educador, 

deteremos atenção a algumas dificuldades de aprendizagem, temática de estudo 

da Didática das Ciências Naturais. Serão também discutidos em uma seção 

deste capitulo, alguns pressupostos educacionais de Paulo Freire, na busca de 

auxiliar o entendimento do ensino de química em uma concepção 

problematizadora, tendo na dialogicidade uma das possibilidades de efetivação 

desta concepção de educação.     

  

2.1. DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NO ENSINO DE QUÍMICA. 

O conhecimento sistematizado para os educandos no espaço escolar, 

trata-se de uma transposição do saber científico construído ao longo da história 

da humanidade. Esse conhecimento ao ser abordado, deve ser trabalhado de 

forma a não transpassar uma percepção de um saber acabado. Caamaño (2007) 

aponta que essa percepção é um dos fatores que ocasiona a dificuldade na 

aprendizagem da química. Logo, ao planejar sua ação pedagógica, esse cuidado 

de como está sendo apresentado esse saber, deve se fazer presente na mente 

do educador. 

O profissional educador que detém uma postura reflexiva quanto sua ação 

pedagógica, busca romper com uma abordagem esotérica, que é uma prática 

em que o conhecimento químico se torna acessível a poucas pessoas. Essa 

forma de trabalho adotada no ensino de química, torna o conhecimento químico 

mais laborioso de ser alcançado, considerando as dificuldades já intrínsecas que 

envolve essa disciplina científica, como as apontadas por Macedo e Penha 



   21 
 

(2014), a do estudante ter de lidar com conceitos abstratos e a necessidade do 

domínio de uma nova linguagem. Esses autores ainda indicam como principal 

dificuldade na aprendizagem da química, o fato de o conhecimento químico 

resultar da combinação de três dimensões: a macroscópica, microscópica e a 

simbólica.  

Como resultado de uma prática discursiva, pautada na transmissão de 

conhecimentos, o estudante busca devolver a resposta esperada pelo educador, 

reproduzindo o que lhe foi dissertado/narrado. Ao educando, cabe atuar de modo 

a memorizar a maior quantidade possível destas informações transmitidas, de 

maneira acrítica.  

A ação docente seguindo essa configuração, é definida por Freire (2005) 

como “educação bancária”. Nela, cada sujeito do processo educativo tem um 

papel preestabelecido, como fica perceptível na declaração de Freire (2005, p. 

66): 

A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos 
à memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a 
narração os transforma em “vasilhas”, em recipientes a serem 
“enchidos” pelo educador. Quanto mais vá “enchendo” os 
recipientes com seus “depósitos” tanto melhor educador será. 
Quanto mais se deixem docilmente “encher” tanto melhores 
educandos serão [grifos do autor].        

No processo de ensino de qualquer área do conhecimento, se faz 

necessário compreender as características e objetivos específicos da disciplina. 

No ensino de química, Pozo e Gómez Crespo (2009) relatam que o propósito é 

que os alunos compreendam, e analisem as propriedades e transformações da 

matéria. Esses objetivos coadunam com os presentes nas Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+), 

e ainda acrescenta: 

A Química pode ser um instrumento da formação humana que 
amplia os horizontes culturais e a autonomia no exercício da 
cidadania, se o conhecimento químico for promovido como um 
dos meios de interpretar o mundo e intervir na realidade, se for 
apresentado como ciência, com seus conceitos, métodos e 
linguagens próprios, e como construção histórica, relacionada 
ao desenvolvimento tecnológico e aos muitos aspectos da vida 
em sociedade (BRASIL, 2002, p. 87).      
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Ao seguirmos em direção aos objetivos citados acima, é importante 

considerarmos as dificuldades de aprendizagem inerentes a disciplina de 

Química. Este aspecto foi desconsiderado pela tendência tradicional de ensino, 

mas vem sendo reputada como campo de estudo na Didáticas das Ciências 

Naturais e da Matemática. 

  Kempa (1991), ao discutir o tema, comenta que muitos professores e 

educadores fazem frequentemente uso do termo “Problemas de Aprendizagem” 

e “Dificuldades de Aprendizagem”. Porém, no período de publicação de seu 

trabalho, não havia nenhuma definição precisa e que fosse aceita para seu 

significado. Assim, esse autor busca definir dificuldade de aprendizagem, como 

a existência de uma situação em que o estudante falhou, não conseguindo 

alcançar um conceito ou ideia. Esse erro se apresenta como resultado de um ou 

mais dos seguintes fatores pontuados por Kempa (1991, p. 120): 

▪A natureza do sistema de ideias/conhecimentos que o 
estudante já possui ou a inadequação de tal conhecimentos em 
relação ao conceito a ser adquirido;  
▪A demanda e a complexidade de uma tarefa de aprendizagem 
em termos de processamento de informação, em comparação 
com a capacidade dos alunos de manipulação das informações; 
▪Problemas de comunicação decorrentes do uso da linguagem, 
por exemplo, em relação aos termos técnicos ou para termos 
gerais com significados especializados de contexto específico, 
ou a complexidade da estrutura das frases e sintaxe utilizada 
pelo professor (em comparação com a capacidade de linguagem 
do aluno); 
▪Uma incompatibilidade entre as abordagens de ensino 
utilizadas pelo professor e o modo preferido de aprendizagem 
do aluno (estilo de aprendizado) [tradução nossa]. 

Segundo Caamaño (2007), as dificuldades de aprendizagem como 

também as concepções alternativas estão ligadas a pelo menos três causas: 

▪ Dificuldades intrínsecas da própria disciplina;  

▪ O pensamento e os processos de raciocínios dos estudantes;  

▪ O processo de instrução recebido. 

Portanto, a terceira causa apontada por esse autor, é relevante a nossa 

reflexão, visto está ligada a contribuição do professor para a dificuldade de 

aprendizagem do educando. A pesquisa de Santos et al. (2013), apontou que 

segundo a percepção dos estudantes, a forma adotada pelos docentes na 



   23 
 

abordagem da química, se constitui um fator de dificuldade na aprendizagem. 

Esses autores apontam, que essa dificuldade está frequentemente associada a 

concepção de ensino assumida por alguns professores, baseada na transmissão 

de conhecimentos de modo unicamente expositivo.  

Pensar as dificuldades de aprendizagem, fator presente no complexo 

processo de ensino e aprendizagem, se demonstra como parâmetro útil de 

reflexão da prática docente. A partir desta reflexão quanto ação docente, o 

educador poderá obter respostas aos questionamentos apontados por Giordan 

(1985), que surgem em sala de aula: “Por que o aluno não compreende (ou 

constrói) o que queremos lhes transmitir? Qual a origem de seu fracasso? A que 

fazem referência? A que outras dificuldades estão associadas? ”  

 Essas dificuldades na aprendizagem de conceitos, tem como 

consequência o erro. Quanto a esse ponto, acrescenta Pereira; Uehara e Núñez 

(2012, p. 174) no relato: “O erro é a manifestação externa da dificuldade de 

aprendizagem [...] o erro não acontece por ‘azar’, por acaso, ele é resultado de 

uma dificuldade”. 

Por conseguinte, essa compreensão quanto ao erro pode ser vista como 

um parâmetro que expresse a dificuldade de aprendizagem. Também, pode 

servir como uma possibilidade de indicação de qual ponto se encontra o 

educando e onde se espera que ele chegue, quanto ao entendimento adequado 

de um conceito, procedimento, etc.          

As dificuldades de aprendizagem devem ser encarradas como um 

parâmetro de reflexão da prática docente e não apenas como um indicador do 

fracasso do aluno. Frequentemente, eles têm servindo apenas para qualificá-lo, 

ou sendo um pouco mais claro, quantificar sua aprendizagem, a fim de classificá-

lo no grupo dos alunos ruins, bons ou regulares. Como expõe Núñez e Ramalho 

(2012, p. 12): 

A análise dos erros e das dificuldades de aprendizagem dos 
estudantes pode ser uma via para a desmitificação de algumas 
das concepções do senso comum pedagógico de professores 
de Ciências e de Matemática, que admitem como ‘natural’ o 
fracasso de seus alunos na aprendizagem. 

No modelo tradicional de educação, quando o aluno devolve ao professor 

uma resposta diferente da que foi instruído como verdadeira a luz do livro 
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didático ou de outro material de referência do professor, há uma insuficiência no 

reconhecimento do erro como parâmetro de melhoria do ensino. 

Na citação acima, ficou evidente que o erro pode não ser claramente 

encarado com essa finalidade, sendo utilizado na maioria das vezes, apenas 

como fator de classificação/quantificação do aluno e do conhecimento 

supostamente que esse possua.   

Torna-se necessário pensar estratégias que viabilizem a transposição 

dessas dificuldades expressas pelos erros. Vemos o processo de ensino de 

forma dialógica, a maneira de superação da perspectiva unicamente negativista 

do erro. Pois, temos o entendimento de Freire (2005, p. 16) sobre o diálogo, 

como: “o movimento constitutivo da consciência que, abrindo-se para a 

infinitude, vence intencionalmente as fronteiras da finitude [...]”.   

Vale ressaltar também, que pode passar por despercebido a insuficiência 

ou a não aprendizagem do educando, quando este dá a resposta em 

conformidade com o que o professor esperava, embora essa resposta possa ser 

simplesmente uma reprodução acrítica do que lhe foi transmitido. Portanto, sem 

significado para o educando. 

Carrascosa (2005), na discussão sobre os erros dos alunos em diferentes 

níveis, inclusive de professores de ciências em formação, reconhece a presença 

de algumas características compartilhada entre eles: 

▪Se repetem de modo insistente ao longo dos diferentes níveis 
de escolaridade, resistindo a um ensino de conhecimentos que 
os contrapõem; 
▪Se associam, com frequência, a uma determinada interpretação 
de um conceito científico dado (fotossíntese, gravidade, força, 
vigor, metal, etc.), diferente do que é aceito pela comunidade 
científica; 
▪Se trata de respostas que normalmente são dadas de forma 
rápida e sem hesitação, com a convicção de que estão certas; 
▪São erros cometidos por um grande número de estudantes de 
diferentes lugares e até mesmo por alguns professores. 

 No quadro 1, estão listadas também outros aspectos relacionados a 

dificuldades na aprendizagem da química, atribuídos ao processo de ensino. 

Considerando que nossa finalidade foi a de produzir um material educacional de 

suporte a ação docente para o público da EJA, deve-se levar em conta estes 

estudos dos aspectos ligados a prática de ensino. 



   25 
 

Quadro 1 – Dificuldades de aprendizagem da química relativas ao modo de ensino. 

Dificuldades de aprendizagem da química atribuídas ao processo de ensino 

▪Apresentação de forma acabada dos conceitos e teorias. 

▪Apresentação de teorias híbridas nos livros. 

▪Apresentação de conceitos num contexto reduzido de seu significado. 

▪Nenhuma explicação sobre os diferentes níveis de desenvolvimento dos conceitos. 

▪Atenção insuficiente aos conceitos estruturais da matéria, em particular, aos níveis 

multiatômico, multimolecular ou multiônico. 

▪Uso inapropriado da linguagem, sem explicar suas limitações e ambiguidade. 

▪Uso de exemplos tendenciosos que podem levar a conclusões errôneas quando 

são generalizados. 

▪Utilização de códigos de representação gráficas com significado ambíguo. 

▪Uso frequente de atividades baseadas em algoritmos que não levam a 

compreensão dos conceitos ou processos, sendo sua aplicação mecânica. 

▪Uso de critérios de sequenciamento inadequados.   

Fonte: Caamaño (2007, p. 221) [tradução nossa]. 

Uma visão simplista do processo de ensino e aprendizagem restringe a 

atividade docente a uma relação verticalizada, ocorrendo do professor ao 

estudante. Pauta-se na transmissão/memorização de um aglomerado de 

informações desconexas, que não leva em consideração o complexo processo 

que é a aprendizagem.  

A compreensão das dificuldades relatadas no quadro 1 não é suficiente, 

mas é essencial e vinculada a outros aspectos, como o descrito por Caamaño 

(2007, p. 220): “outro aspecto importante tem a ver com a adoção de estratégias 

didáticas que tenham presentes as dificuldades de aprendizagem descritas e 

busquem facilitar a superação delas”. 

Na educação de jovens e adultos, as experiências de exclusão vivenciada 

por boa parte deste público, fazem com que outros elementos de dificuldades 

surjam, como os reconhecidos no ensino regular por Núñez e Ramalho (2012, p. 

18):  

[...] outros fatores podem causar dificuldade de aprendizagem 
dos estudantes, a saber: sua autoimagem, suas representações 
a respeito do professor e dos colegas, os livros didáticos, as 
concepções de Ciências e de Matemática dos professores e dos 
próprios estudantes. 
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 Pensar nessa modalidade, em uma perspectiva de compensação de um 

tempo perdido no passado, corrobora com os elementos de dificuldades já 

relatados. Deve-se pensar a escolarização deste público, como espaço e tempo 

de promoção de suas potencialidades, como descrevem Costa e Echeverría 

(2013, p.351):  

A escolarização da qual falamos não é a compensatória, como 
tradicionalmente ocorre, mas a que tenha o objetivo de 
desenvolver as potencialidades dos educandos, e formar 
sujeitos capazes de avaliar, se posicionar e intervir criticamente 
frente aos fenômenos físicos e sociais.  

 Neste viés, relata Di Pierro (2005), que ao assumirmos a concepção 

compensatória de educação, acabamos por categorizar os jovens e adultos 

como inexperientes e com falta de conhecimento escolar. Isto favorece uma 

visão preconceituosa que subestimam os estudantes, prejudicando o 

reconhecimento dos conhecimentos adquiridos pelos educandos no convívio 

social e no trabalho. Tudo isto, pode apassivar os estudantes excluindo-os do 

processo educativo.  

Por consequência, todos esses elementos abordados acima que intervêm 

na aprendizagem devem ser considerados, pois geram dificuldades aos 

educandos na apropriação do objeto cognoscível.  

  
2.2. PERSPECTIVA FREIRIANA NO ENSINO DE CIÊNCIAS. 

Em nosso trabalho, recorremos a alguns pressupostos educacionais de 

Paulo Freire, na tentativa de obter uma clarificação do processo 

educativo/formativo, quanto ao modo de interação do estudante com o objeto do 

conhecimento. Um desses pressupostos foi a dialogicidade, que esse autor 

apresenta como instrumentalização de uma educação problematizadora.    

O entendimento que construímos e reconstruímos a partir da leitura deste 

educador, nos indicou a necessidade de que esse processo ocorra de modo 

crítico, cognoscível e não passivo, aspectos característicos a uma prática 

educativo-crítica. Esses elementos geralmente se configuram como antagônicos 

aos integrantes da abordagem tradicional. Como declarado por Paulo Freire 

(2005), a concepção bancária da educação se restringe quase exclusivamente 

ao acúmulo de informações que não apresentam significado ao educando, 

consequentemente, insuficiente para gerar uma modificação no aluno. 
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 Trazemos aqui uma pequena discussão, considerando a vasta produção 

deste educador. O mesmo desenvolveu um amplo conhecimento, criticando-o, 

pensando e repensando sobre a educação, quanto a suas finalidades e os vários 

sujeitos que imergem neste processo consciente ou inconscientemente, mas que 

não deve permanecer neste último estado. 

 Convém lembrar, que nossa aproximação com as ideias deste educador, 

aflora das várias leituras de artigos, biografias, dentre outros trabalhos deste 

teórico e de outros estudiosos que a ele fazem referência, embora ele não tenha 

trabalhado diretamente com ensino de ciências. Fazemos maior referência as 

ideias presentes em dois trabalhos: Pedagogia do Oprimido (2005) e Pedagogia 

da Autonomia (2011). 

 Na Pedagogia da Autonomia, Freire expõe um debate de algumas 

questões fundamentais a formação dos educadores(as), que o mesmo intitula 

como saberes necessários a uma prática progressista da educação. Em 

Pedagogia do Oprimido, ele tece uma discussão da relação dialética entre 

opressores e oprimidos, vendo no modelo bancário de educação a transmissão 

das convicções da sociedade opressora. Sendo assim, defende a educação 

problematizadora viabilizada pelo diálogo, vista como alternativa a superação do 

estado de opressão, caminhando assim para libertação. Menezes e Santiago 

(2014, p. 60), afirmam:   

Esse movimento decorre da compreensão da Educação como 
ato de conhecimento e como ato político. Sendo assim, ele vê 
na educação a possibilidade de emancipação humana para 
superar as diferentes formas de opressão e dominação 
existentes na sociedade contemporânea, marcada por políticas 
neoliberais e excludentes. 

 Paulo Freire imputa como papel da educação, o de realizar a libertação 

do sujeito, contribuindo com o processo de transformação social. A educação 

problematizadora (FREIRE, 2005), que estabelece uma ruptura com os 

esquemas verticais da relação educador-educando, supera essa contradição. 

Para o mesmo, a educação é dialógico-dialética na medida em que o ato 

educativo possibilita a suplantação da prática de dominação e forma uma prática 

da liberdade, em que educador(a) e educando(a) são os protagonistas do 

processo. Eles dialogam e constroem o conhecimento mediante a análise crítica 

das relações entre os sujeitos e o mundo. 
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 Na dialética opressor/oprimido, quando discutido por Freire (2005), na 

relação educador(a)/educando(a) vê-se a convocação ao professor(a) a assumir 

o seu papel de problematizar a realidade do(a) educando(a). Assim, ocorrendo 

a libertação do oprimido, que não vem se tornar o opressor do opressor, mas 

sucede esse processo de libertação em ambos, visto não poder acontecer 

isoladamente. 

Essa dinâmica de transformação se torna possível no que Freire (2005) 

chama de práxis, que significa a ação e reflexão, ou seja, é a ligação que deve 

existir entre o que se faz (ação) e o que se pensa sobre o que se faz (reflexão).  

Por meio da promoção da autonomia, há a tentativa de incutir no 

educando não de forma verticalizada/arbitrária, a consciência de mundo e de ser 

no mundo. Segundo Freire (2011), não apenas como um ser no mundo, mas 

este ser humano que se tornou uma presença no mundo, conjuntamente com o 

mundo e com os outros. Essa presença, que em suas palavras são descritas:  

Presença que se pensa a si mesma, que se sabe presença, que 
intervém, que transforma, que fala do que faz mas também do 
que sonha, que constata, compara, avalia, valora, que decide, 
que rompe (FREIRE, 2011, p.20).  

Logo, a condição de existência dos homens e mulheres para Freire, se dá 

com a promoção da consciência, capaz de possibilitar a compreensão crítica da 

realidade. A educação se mostra como instrumento dessa promoção. Mas para 

isso, ele afirma:  

E preciso que a educação esteja – em seu conteúdo, em seus 
programas e em seus métodos – adaptada ao fim que se 
persegue: permitir ao homem chegar a ser sujeito, construir-se 
como pessoa, transformar o mundo, estabelecer com os outros 
homens relações de reciprocidade, fazer a cultura e a história[...] 
(FREIRE, 1979, p.22). 

 Esse sujeito/educando é presença e não ser passivo do processo. Não 

deve configurar-se como objeto inerte da formação, mas como um participante 

ativo do processo, no qual o formador na prática de ensinar cria possibilidades 

ao mesmo para produção/construção do conhecimento, fazendo-o ser. Tendo 

que na nossa capacidade de aprender obtém-se como resultado a nossa 

capacidade de apreender a subjetividade do objeto aprendido (Freire, 2011).  
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Freire (2011) também discute, que é justamente devido a essa habilidade 

de apreender, que é possível reconstruir um mau aprendizado, ocorrendo 

quando: “[...] o aprendiz foi puro paciente da transferência do conhecimento feita 

pelo educador” (p.67). Portanto, um mero expectador, sem margem para uma 

participação da construção dos conhecimentos. 

 Esses princípios políticos-pedagógicos da teoria educacional de Paulo 

Freire que estamos discutindo, emergiu do trabalho desse educador na atividade 

de alfabetização de adultos. Como relata Delizoicov (2013, p.16): “como se sabe, 

a gênese da concepção educacional de Freire localiza-se na sua reflexão e 

prática com a alfabetização de adultos[...]”. Os pressupostos discutidos por 

Paulo Freire, nos remetem ao entendimento de uma ação educativa além 

repetição, sendo um ato consciente e reflexivo no processo de construção do 

conhecimento. Esse reconhecimento da atividade educativa é propiciado em 

algumas de suas produções escritas, na qual a leitura nos dedicamos.  

Ao se realizar uma leitura da produção de Freire, é perceptível a busca 

dele em esclarecer essas questões ligadas a postura que o educador deve 

considerar em seu exercício profissional. Ele tem como alvo, um processo de 

ensino e aprendizagem capaz de promover cidadãos mais críticos e 

intervenientes no meio social em que vivem.  

Os saberes que Freire faz a discussão, são vistos como aspectos 

reparadores da prática tradicionalmente muito difundida de 

transmissão/recepção, que ocorre de forma dissertativa e antidialógica, a qual é 

combatida e intitulada por ele como educação bancária que é entendida/definida 

por Freire (2005, p. 66), como: 

[...] a educação se torna um ato de depositar, em que os 
educandos são os depositários e o educador o depositante. [...] 
Eis aí a concepção ‘bancária’ da educação, em que a única 
margem de ação que se oferece aos educandos é a de 
receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem para 
serem colecionadores ou fichadores das coisas que arquivam. 
No fundo, porém, os grandes arquivados são os homens, nesta 
(na melhor das hipóteses) equivocada concepção ‘bancária’ da 
educação. Arquivados, porque, fora da busca, fora da práxis, os 
homens não podem ser. [grifo do autor]        

O autor esclarece que essa visão de educação se configura como 

distorcida, não possibilitado espaço a criatividade, a transformação e nem 
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construção do saber. Nessa concepção, o conhecimento tem uma significação 

contrária ao que se espera da educação como transformadora. Segundo Freire 

(2005), o saber passa a ser uma doação dos que se jugam sábios aos que julgam 

nada saber. 

  Em relato de Menezes e Santiago (2014), sobre o entendimento de 

educação, o educando é tido como alguém que nada sabe, como ser susceptível 

de adaptação e ajuste a sociedade vigente. Consequentemente, a curiosidade e 

a autonomia vão se perdendo na produção do conhecimento. O conhecimento 

ganha conotação de algo acabado e estático, por ser transmitido de forma 

narrativa pelo professor. Assim, expõem-se o educando a um processo de 

desumanização. 

Esse statu quo torna-se uma ameaça a promoção da liberdade do 

educando enquanto ser pensante. Segundo Freire (2005, p. 67): “só existe saber 

na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os 

homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros”. Deste modo, Freire 

ínsita o educador a provocar os educandos a se assumirem enquanto sujeitos 

sócio-histórico-culturais do ato de conhecer (FREIRE, 2011). 

No entendimento destes saberes discutidos, formar é muito mais do que 

puramente submeter o educando ao treinamento no desempenho de destrezas. 

Para Freire (2011), o formando desde o início de sua experiência formadora, 

deve assume-se também como sujeito da produção do saber, se convencendo 

em definitivo de que educar não consiste em transferir conhecimento, mas gerar 

as possibilidades para a sua produção ou sua construção. 

Seguindo esse viés, Freire traz à tona a prática dialógica, sendo uma 

estratégia que apresenta consonância com as discussões em suas obras a 

propósito de uma educação problematizadora, que se funda na relação 

dialógica-dialética entre educador e educando. Esse fundamento que tem como 

premissa o diálogo, apresentam duas dimensões, ação e reflexão. 

Na afirmação de Freire (2005), essas dimensões se mostram 

interdependentes, visto que ao negligenciar, ainda que parcialmente qualquer 

uma dessas dimensões, suscetibiliza instantaneamente a outra. Ao se enfatizar 

a reflexão, possibilita a ocorrência de um verbalismo, de uma palavra sem 
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sentido, consequentemente, alienada e alienante. Já ao ressaltar-se a ação, 

negando a reflexão, converte-se em ativismo, ação pela ação, por conseguinte, 

leva a incúria como um dos elementos que inviabiliza o diálogo. 

Ao discutir sobre esta premissa, Delizoicov (2013) relata que, dentre 

outras características, há a necessidade de planejar a ocorrência da dimensão 

dialógica entre conhecimentos que fluem de gênesis distintas. Portanto:  

O diálogo em questão não diz respeito apenas àquele que 
precisar ocorrer entre alunos e professores, mas é, sobretudo, 
um diálogo entre os conhecimentos de que são portadores cada 
um destes sujeitos, o educando e o educador (DELIZOICOV, 
2013, p.18).    

Como evidencia-se na fala de Freire (1979, p.42): 

O diálogo é o encontro entre os homens, mediatizados pelo 
mundo, para designá-lo. Se ao dizer suas palavras, ao chamar 
ao mundo, os homens o transformam, o diálogo impõe-se como 
o caminho pelo qual os homens encontram seu significado 
enquanto homens; o diálogo é, pois, uma necessidade 
existencial. 

A dialogicidade, como teoria da ação transformadora, reconhece no 

sujeito da transformação um relevante papel neste processo, tendo a educação 

dialógica a finalidade de libertação do estudante, promovida no diálogo. Assim 

conclui Freire (2005, p. 91):  

Por isto, o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o 
encontro em que se solidariza o refletir e o agir de seus sujeitos 
endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, não 
pode reduzir-se a um ato de depositar idéias de um sujeito no 
outro, nem tampouco tornar-se simples troca da, idéias a serem 
consumidas pelos permutantes.  

Para o estabelecimento do diálogo, se faz necessário romper com o 

pensamento ingênuo relacionado a temporalidade, visto que o pensar ingênuo 

vê como relevante a acomodação ao hoje normalizado. Mas, ao adotar um 

pensar crítico, é necessário a transformação permanente da realidade, 

consequentemente, a permanente humanização do homem. Para Freire, negar 

a temporalidade é nega-se a si mesmo. Logo, afirma Freire (2005, p. 96): 

Somente o diálogo, que implica num pensar critico, é capaz, 
também, de gerá-lo. Sem ele, não há comunicação e sem esta 
não há verdadeira educação. A que, operando a superação da 
contradição educador-educandos, se instaura como situação 
gnosiológica, em que os sujeitos incidem seu ato cognoscente 
sobre o objeto cognoscível que os mediatiza.    
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Na abordagem dialógica, portanto, busca-se que o estudante possa 

reorganizar seus conhecimentos ante os conteúdos trabalhados, não podendo o 

professor construir o conhecimento no lugar do estudante, visto que essa postura 

o abstrai do processo. O professor deve propiciar que o educando se torne o 

homem dialógico e consciente, o qual Freire (2005, p. 93) relata como sendo:  

O homem dialógico, que é critico, sabe que, se o poder de fazer, 
de criar, de transformar, é um poder dos homens, sabe também 
que podem eles, em situação concreta, alienados, ter este poder 
prejudicado. 

O desafio ao qual nos deparamos é fazer uma leitura das concepções 

freireanas e realizar o direcionamento destas premissas sobre o processo de 

ensino e aprendizagem das ciências. Considerando que neste trabalho 

buscamos maior direcionamento ao ensino da química, esperamos expor nosso 

entendimento e convite a reflexão, quanto ao potencial em relação ao processo 

de ensino e aprendizagem, presente no conjunto de pressupostos defendido por 

esse educador progressista. 

Esses saberes que foram discutidos por Freire, se demonstram como 

possibilidades para o ensino de ciências. Em uma análise da literatura, nos 

deparamos com muitos trabalhos desenvolvidos tendo por base os pressupostos 

de Freire. Podemos citar alguns, que desenvolveram o estudo deste educador 

na perspectiva do ensino de ciências, tais como: Articulação entre Alfabetização 

Científico e Tecnológica e a Problematização Dialógica na formação continuada 

de docentes da química (AIRES; LAMBACH, 2010); Inserção de discussões 

sociocientíficas em ensino de química baseada nas ideias de Freire (SANTOS, 

2011); Tendências na utilização da abordagem freiriana no ensino de ciências 

(ZAUITH; HAYASHI, 2013).  

Outro trabalho que realizou um estudo sobre os pressupostos freireanos 

no ensino de ciências foi Solino e Gehlen (2014). Neste trabalho, eles buscam 

pontuar as articulações epistemológicas e pedagógicas entre a abordagem 

temática freiriana e o ensino de ciências por investigação, reconhecendo nestas 

propostas semelhanças quanto a concepção de sujeito e objeto de 

conhecimento.  

Ante a esse cenário de debate das concepções freireana sobre o ensino 

das ciências, realizada por esses autores, percebemos que os princípios 
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pedagógicos de Freire não se limitam apenas a alfabetização ou a uma área 

disciplinar específica. Assim, lançamos visão sobre eles, de modo semelhante a 

esses autores acima citados, como uma perspectiva de percepção ao Ensino 

das Ciências, e consequentemente, suas contribuições ao ensino da Química. 

A compreensão que formamos por meio dessas leituras, nos permitiu o 

entendimento antagônico a prática educativa cristalizada em uma abordagem de 

transmissão/recepção, que imerge o sujeito em uma realidade estática. Na 

prática dissertativa, o educador e o educando exercem funções já estabelecidas 

e aparentemente imutáveis. Essas funções desempenhadas por esses sujeitos 

no ambiente escolar, transmite uma ideia de ação irreflexiva/acrítica. Nessa 

perspectiva, a permanência desse modelo dissertativo compromete o processo 

educativo, quando sua finalidade de formar sujeitos mais ativos na sociedade. 

A luz desse critério tradicional aplicado ao ensino de química, percebe-se 

na fala de Lambach e Marques (2009), que os professores costumam fazer uso 

de uma linguagem específica da Química, no qual os processos de memorização 

de fórmulas e nomes de substâncias químicas são frequentes, além da resolução 

de problemas de Química, focado na matematização dos fenômenos, ao 

contrário de tratá-los qualitativamente. 

Nas condições de aprendizagem tradicional, quando adotada no ensino 

de ciências, e em especifico no da Química, sua abordagem ocorre 

descontextualizada. O conhecimento curricular se mostra isolado da vivência 

dos estudantes, se tornando sem significado. Há o mero formalismo da 

conclusão da educação básica ou ele é encarado com a finalidade propedêutica, 

para aqueles que pensam em prosseguir seus estudos.  

Considerando a aprendizagem e os saberes para um educador 

progressista, Freire (2011, p. 28) afirma a conotação que se estabelece: 

[...] nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos 
vão se transformando em reais sujeitos da construção e da 
reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, 
igualmente sujeito do processo. Só assim podemos falar 
realmente de saber ensinado, em que o objeto ensinado é 
apreendido na sua razão de ser e, portanto, aprendido pelos 
educandos. 

Nesta acepção de verdadeira aprendizagem descrita por Freire (2011), 

que ocorre por meio da dialogicidade, sendo uma proposição da educação 
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problematizadora e também nos outros princípios pedagógicos de Freire, foi que 

buscamos desenvolver nossa proposta educativa. Isto como uma possibilidade 

ao processo de ensino, para propiciar ao estudante, como ser cognoscente, a 

construção do conhecimento acerca do objeto cognoscível.  

Nossa tarefa de elaboração da intervenção pedagógica, para o 

desenvolvimento do conhecimento do educando, estabeleceu ligação entre o 

entendimento científico de fenômenos estudados e a realidade extra espaço 

escolar. Isso não se configurou uma negação as experiências e saberes trazidos 

pelo educando. Portanto, no percurso deste estudo, elaboramos uma unidade 

didática em consonância com os princípios de uma educação dialógica-

problematizadora e contextualizada.  

 Nossa proposta de ensino e nossa intervenção no campo de pesquisa, 

emergiu a partir do entendimento que construímos do estudo das concepções 

freireanas sobre educação. No capítulo 5, expomos um relato sobre a estratégia 

dos Três Momentos Pedagógicos, que foi concebida a partir do estudo de seus 

propositores, sobre os ensinos de Paulo Freire a respeito da ação educativa. 

Neste mesmo capítulo, também é discutido pressupostos que fundamentaram o 

desenvolvimento da unidade didática e critérios ligados a escolha da temática de 

estudo, quanto aos conteúdos presentes nela.  
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CAPÍTULO 3 – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 

 O conhecimento do público ao qual o educador implementa sua ação 

pedagógica é relevante, devido ao fato das informações sobre os sujeitos da 

aprendizagem se configurarem como fator no planejamento de uma proposta de 

ensino. Assim, uma intervenção apropriada ao público alvo, possibilita uma 

adequação entre teoria e ação. Portanto, neste capítulo buscamos ressaltar 

alguns fatores históricos da constituição da modalidade de Educação de Jovens 

e Adultos, de modo a expor o entendimento das influências sofridas até o estado 

atual, oportunizando um reconhecimento da especificidade desta modalidade. 

 

3.1. PERCURSO HISTÓRICO DA EJA. 

A educação para as pessoas jovens e adultas ainda é um desafio a ser 

superado. Ainda busca-se oportunizar para esse público, contendo pessoas que 

não concluíram no período habitual o processo de escolarização, que possam 

ter chance de realizá-lo. Deste modo, procura-se reparar a situação de exclusão 

escolar que eles já vivenciaram. 

Quando utilizamos o termo escolarização, queremos transpor a ideia que 

vai além do simples ato de ensinar a ler e escrever. O sentido que caracteriza é 

a introdução do sujeito na discussão de conhecimentos de várias áreas 

científicas. Entendemos que a resolutividade concreta para EJA necessita de 

uma sistematização que não pode ser garantida por campanhas e políticas 

públicas pontuais.   

Para um melhor entendimento deste segmento de educação, é válido 

lançar visão sobre alguns aspectos da sua constituição histórica, os quais 

influenciaram na consolidação desta modalidade de ensino, e reflexões quanto 

aos desafios a serem enfrentados. 

Esses sujeitos carregam consigo, conforme aponta Arroyo (2005, p. 29): 

“[...] trajetórias coletivas de negação de direitos, de exclusão e marginalização; 

consequentemente a EJA tem de se caracterizar como uma política afirmativa 

de direitos de coletivos sociais”. Considerando que na visão deste autor, estes 

direitos foram negados ao longo dos anos.  
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Um dos desafios que tem se estabelecido na EJA, configura-se como 

reflexo a negação do direito a escolarização desse público. A fala de Carvalho 

(2011) contempla esse aspecto, relatando que permeia no imaginário social a 

ideia de não entender essa modalidade de ensino como um direito a ser 

conquistado. Segundo esse mesmo autor, este conceito também é 

compartilhado por muitos administradores públicos, que observam a EJA como 

uma educação de categoria secundária, a qual a garantia de políticas públicas 

não precise necessariamente ser assegurada. 

Visto por essa ótica, focada apenas no ensino regular Arroyo (2005, p. 27) 

aponta que: “A EJA vem se enredando nessa estreiteza do reconhecimento do 

direito à educação apenas ao ensino fundamenta e apenas a essa idade sete a 

14 anos”.  Para Arroyo (2005), sem a ampliação dessa estreita visão do direito à 

educação, permaneceremos estáticos, e a EJA continuará em um tempo de 

suplência. Outros fatores contribuem para a situação de exclusão presente nesta 

modalidade, como esclarece o relatado abaixo: 

Essa modalidade de ensino padece da falta de profissionais 
qualificados, de materiais didáticos específicos e de espaços 
físicos adequados, problemas estes agravados pela 
discriminação dos cursos e alunos por parte dos dirigentes das 
unidades educativas e pela ausência de um processo 
sistemático de acompanhamento, controle e avaliação das 
ações desenvolvidas (Brasil, 2007, p. 20). 

Considerando essas particularidades, a ideia formada sobre o 

estabelecimento da EJA no Brasil é o produto de pequenas ações que foram 

consolidando-a, não baseada em uma busca de resolutividade das 

necessidades e da exclusão vivida por esses sujeitos. Sena e De Souza (2013, 

p. 122) retratam essa situação: 

Assim, a EJA foi sendo construída muito mais a partir de 
questões desenvolvimentistas do que pedagógicas, sociais, 
políticas e relacionadas à emancipação do sujeito. Foi tratada de 
um lugar marginal, com pouca valorização, com caráter 
assistencialista, emergencialista, reducionista e voluntarista.   

Os fatos mencionados acima, podem ser facilmente reconhecidos ao 

explorar o histórico do EJA, pois percebe-se o tratamento pontual que configurou 

o seu percurso. Permeado por campanhas e programas que não se traduziam 

como uma maneira de formalização e enquadramento deste público a educação 

básica. Por conseguinte, pelo menos três sequelas podem emergir dessas ações 
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efêmeras, tais como: fragilidade na formação identitária, o paradigma de ensino 

supletivo e supressão da garantia de continuidade a uma escolarização efetiva. 

A modalidade EJA tem permanecido com uma conotação de 

suplementação, sendo vista apenas como garantia a uma certificação formal de 

conclusão da educação básica, perspectiva que é mantida e alimentada. Isto 

leva como resultado os aspectos descritos na declaração de Di Pierro (2005, p. 

1118): 

Ao focalizar a escolaridade não realizada ou interrompida no 
passado, o paradigma compensatório acabou por enclausurar a 
escola para jovens e adultos nas rígidas referencias curriculares, 
metodológicas, de tempo e espaço da escola de crianças e 
adolescentes, interpondo obstáculos à flexibilização da 
organização escolar necessária ao atendimento das 
especificidades desse grupo sociocultural.    

O direito a educação da pessoa jovem e adulta, passou por um processo 

de conquistas e retrocessos ao longo dos anos. O texto da Constituição Federal 

de 1988, promoveu uma ratificação deste direito a todos os cidadãos, como 

apresentado na leitura do artigo 208 e inciso I, que estabeleceu como dever do 

Estado a efetivação do direito a educação. Trazendo a redação:  

Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta 
gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 
própria (BRASIL, 2012, p. 122). 

 Ocorreu posteriormente, uma regulamentação por meio da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação - LDB (Lei 9.394/96), a qual estabeleceu a 

responsabilidade de cada esfera do governo quanto a educação. Responsabiliza 

os municípios a oferta, prioritariamente, do ensino fundamental; aos estados, o 

ensino médio; e a união, prestar assistência técnica e financeira a essas duas 

esferas. Trazendo também, além da definição dos papeis, uma nova perspectiva 

à educação de jovens e adultos, integrando-a a modalidade de Educação Básica, 

reafirmando a sua obrigatoriedade e gratuidade de ser ofertada (BRASIL, 2007). 

A promulgação da Constituição de 1988 trouxe outros contornos a 

educação no Brasil, estabelecendo uma garantia do sistema público de 

educação para os jovens e adultos. O texto magno de 1988 ocasionou 

modificações sociais clarificadas, como citado no trecho do livro (BRASIL, 2008, 

p. 29): 
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[...] restituiu o direito de voto aos analfabetos, em caráter 
facultativo; concedeu aos jovens e adultos o direito ao ensino 
fundamental público e gratuito; e comprometeu os governos com 
a superação do analfabetismo e a provisão do ensino elementar 
para todos. 

 A alfabetização no Brasil ocorreu tardiamente, acontecendo apenas no 

transcorrer do século XX (BRASIL, 2008). Até desfecho do século XIX, a 

escolarização limitava-se quase que as elites proprietárias e aos homens livres, 

das vilas e das cidades, que era uma parcela mínima da população.  

Dois recenseamentos realizados durante o Império, em 1872 e 1890, 

constataram uma proporção de 82,3% da população com mais de cinco anos de 

idade que eram considerados não-alfabetizados (BRASIL, 2008). Até 1950, mais 

de 50% da população era considerada não-alfabetizadas, devido à pouca 

disponibilidade de acesso à escolarização, tanto na infância quanto na vida 

adulta. Este público que era excluído da vida política, visto que era necessário 

ser alfabetizado para poder votar (BRASIL, 2008). Historicamente, vê-se a falta 

de atenção quanto a oferta igualitária de educação, que era restrita a grupo 

seleto, que frequentemente eram de origem das classes mais abastadas 

financeiramente.   

 No final da década de 40, mais precisamente a partir de 1947, como relata 

o texto (BRASIL, 2008), se deu o início das primeiras políticas públicas nacionais 

para a instrução de jovens e adultos. Ao ser estruturado o Serviço de Educação 

de Adultos do Ministério da Educação, deu-se início a Campanha de Educação 

de Adolescentes e Adultos (CEAA).  

Outras duas campanhas foram implementadas nesse período, mas 

tiveram poucos resultados efetivos: a Campanha Nacional de Educação Rural e 

a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo, respectivamente em 

1952 e 1958. Elas receberam duras críticas no final dos anos 50, devido a 

superficialidade do aprendizado que se efetivava, o curto período de tempo, o 

material inadequado, dentre outras críticas (BRASIL, 2008). 

 No início dos anos 60, o cenário político-social possibilitou a 

experimentação de novas práticas de alfabetização, dentre as quais estavam as 

que adotaram a filosofia e o método de alfabetização proposto por Paulo Freire 
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(BRASIL, 2008). A secretaria Municipal de Educação de Natal, por exemplo, 

implementou a Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler. 

 Essa ação em Natal ocorreu durante o mandato do prefeito Djalma 

Maranhão, sob a administração de Moacyr de Góes, quando secretario na 

Secretaria Municipal de Educação de Natal, entre o período de 1960 a 1964. 

Essa iniciativa representou uma articulação entre a escola pública e o movimento 

de educação e cultura popular, implementada como uma política de erradicação 

do analfabetismo, que significou um fortalecimento da escola pública municipal 

em Natal (ENTREVISTA..., 1992).   

As práticas alicerçadas no método freireano, foram sucumbidas pelo 

regime militar, que criou o Movimento Brasileiro de Alfabetização -  MOBRAL. 

Este foi instituído pela Lei 5.379, de 15 de dezembro de 1967. Esse programa 

deixou como herança o ensino supletivo, baseado na ideia de compensação da 

escolarização não realizada na infância e adolescência. Porém, era uma forma 

de controle do estado militar. Como relata Haddad e Di Pierro (2000, p.114), essa 

estratégia: “passou a se configurar como um programa que, por um lado, 

atendesse aos objetivos de dar uma resposta aos marginalizados do sistema 

escolar e, por outro, atendesse aos objetivos políticos dos governos militares”.  

  A alfabetização de jovens e adultos tomou outro patamar na agenda das 

políticas nacionais, no início do terceiro milênio. Em 2003, foi lançado o 

Programa Brasil Alfabetizado, e a progressiva inclusão da modalidade no Fundo 

de Financiamento da Educação Básica (Fundeb), que ocorreu em 2007 

(BRASIL, 2008). 

 Em uma apreciação, constata-se que os passos dados na reparação da 

exclusão sofrida por esse público, acaba não se refletindo exclusivamente no 

processo educativo, mas a outros ligados a esse, como pontuado (BRASIL, 

2007, p.74): 

A exclusão destes jovens e adultos do processo escolar reflete 
as desigualdades socioeconômicas existentes na sociedade 
brasileira e implica também a sua marginalização de outros 
direitos fundamentais como o exercício pleno da cidadania, o 
acesso à herança cultural e ao mercado moderno de trabalho, 
com conseqüências profundas para a construção de uma 
sociedade justa, democrática e solidária. 
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 A EJA é um espaço que requer uma significativa atenção, visto seu 

potencial a desenvolvimento de pesquisas, como assinala Sena e De Souza 

(2013, p. 123):  

Na atualidade, há indicadores de que a EJA tem se configurado 
como um campo vasto de estudo, de formação (e auto-
formação), de intervenções pedagógicas, de garantia de 
processos educacionais e de vivências, de direito à diversidade 
e mudança onde o Estado precisa responsabilizar-se 
publicamente pela EJA. 

Por conseguinte, os educadores, incluindo os das ciências naturais como 

a Química, devem buscar pautar sua prática profissional como instrumento 

capaz de viabilizar aos educandos na EJA a construção da sua autonomia. Em 

que se tornando sujeitos conscientes, os estudantes possam portar-se 

ativamente na sociedade, a qual fazem parte. 

 Essa perspectiva pode-se ser vista na fala de Carvalho (2011, p. 91), 

ressaltando a relevância de uma maior politização, de se buscar a libertação e a 

transformação social, visto que: “os sujeitos envolvidos trazem consigo um 

histórico de negação de direitos, de vitimação, de exclusão, e não só 

educacional”. 

 Ao trazermos essa reflexão, não pretendemos afirmar que não existam 

desafios a serem enfrentados pelos educadores e que os problemas dessa 

modalidade estejam ligados unicamente a prática docente, visto que a 

negligência a esse público perpassa pela ação do estado, como esclarece a fala 

de Friedrich et al. (2010, p. 405):  

Uma reflexão sobre a educação aponta para a educação de 
adultos como resultado da ineficácia do Estado em garantir, por 
meio de políticas públicas adequadas, a oferta e a permanência 
da criança e do adolescente na escola. Sendo assim, as 
iniciativas em EJA, em sua grande maioria, caminham na 
marginalidade do processo educativo brasileiro e as questões 
mais incisivas no tocante a esta afirmação dizem respeito às 
propostas de governo criadas de acordo com as necessidades 
políticas de cada sistema ideologicamente dominante.   

Pensar uma educação que esteja pautada nas demandas do presente 

século para pessoa jovem e adulta, em nosso entendimento requer criar a 

autonomia dos estudantes, como seres capazes de intervir na sociedade a qual 

fazem parte. Assim concordamos com o relato de Di Pierro (2005, p. 1120):    
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A educação capaz de responder a esse desafio não é aquela 
voltada para as carências e o passado (tal qual a tradição do 
ensino supletivo), mas aquela que, reconhecendo nos jovens e 
adultos sujeitos plenos de direito e de cultura, pergunta quais 
são suas necessidades de aprendizagem no presente, para que 
possam transformá-lo coletivamente. 

 

3.2. PÚBLICO DA MODALIDADE. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2010), os levantamentos do censo demográfico 2010 apontaram que 9,6% da 

população ainda era considerada não-alfabetizada, o que equivalia a 

aproximadamente 14 milhões de brasileiros, em um faixa etária a partir de 15 

anos de idade. No Rio Grande do Norte, equivale a quase 442 mil habitantes, 

18,5% da população. Em Natal, o quantitativo chegava a pouco mais de 52 mil, 

com uma taxa de 8,3%. 

 A definição para essa parcela da população brasileira, é definida como: 

Trata-se de um jovem ou adulto que historicamente vem sendo 
excluído, quer pela impossibilidade de acesso à escolarização, 
quer pela sua expulsão da educação regular ou mesmo da 
supletiva pela necessidade de retornar aos estudos. Não é só o 
aluno adulto, mas também o adolescente; não apenas aquele já 
inserido no mercado de trabalho, mas o que ainda espera nele 
ingressar; não mais o que vê a necessidade de um diploma para 
manter sua situação profissional, mas o que espera chegar ao 
ensino médio ou à universidade para ascender social e 
profissionalmente (BRASIL, 2007, p. 19). 

A percepção que construímos deste público, a luz da LDB, é que são 

indivíduos que não tiveram acesso ou continuidade nos estudos na idade própria, 

nos níveis de educação fundamental e médio. Porém essa descrição é por si, 

bastante genérica, considerando a pluralidade da EJA. Arroyo (2005, p. 31) 

declara que a:  

Diversidade de educandos: adolescentes, jovens, adultos em 
várias idades; diversidade de níveis de escolarização, de 
trajetórias escolares e sobretudo de trajetórias humanas; 
diversidade de agentes e instituições que atuam na EJA; 
diversidade de métodos, didáticas e propostas educativas; 
diversidade de organização do trabalho, dos tempos e espaços; 
diversidade de intenções políticas, sociais e pedagógicas. 

Ao se pensar na composição dessa modalidade, Friedrich et al. (2010) 

aponta vários fatores que levaram ao abandono escolar. Logo, as motivações a 
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essa atitude por parte destes sujeitos são variadas, das quais citamos: 

necessidade de trabalho, reprovações sucessivas e por não terem se moldado 

as normas da escola. Por conseguinte, veem a EJA como espaço de uma nova 

oportunidade.  

Tendo por base esse segundo aspecto apontado pelo autor, a reprovação, 

nos deparamos com uma exclusão realizada pela própria instituição escolar, 

sendo esse público não só vitimizado por outras situações, mas também pelas 

sucessivas reprovações. Os estudantes são destinados a EJA como forma de 

aligeiramento da escolarização, fortalecendo o estereotipo compensatório. 

Friedrich et al. (2010, p. 402), expõe que:  

O jovem retorna a EJA em uma busca de certificação o que 
teoricamente o colocaria no mercado de trabalho e teria o seu 
lugar na sociedade garantido, tendo com isso o resgate da auto-
estima e passando a ser visto como um cidadão comum. 

A reparação dos baixos índices de escolarização da população brasileira, 

perpassa pela imprescindível necessidade de ampliação das oportunidades 

educacionais e busca da qualidade (BRASIL, 2007). Desta forma, é necessário 

um olhar especial para esta modalidade, possibilitando que esse retorno desse 

jovens e adultos a escola favoreça seu crescimento pessoal e profissional, como 

agentes modificadores do espaço social em que vivem. 

Os sujeitos da EJA, como destaca Arroyo (2005), compõem-se das 

mesmas origens de coletivos sociais, raciais, étnicos, culturais. Portanto, o título 

genérico educação de jovens e adultos, na visão deste autor, oculta em si essas 

identidades coletivas, e ao se “tentar reconfigurar a EJA implica assumir essas 

identidades coletivas” (ARROYO, 2005, p. 29).  
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CAPÍTULO 4 – PERCURSO METODOLÓGICO. 

 O presente capítulo traz considerações sobre o delineamento dos passos 

seguidos no processo investigativo. Descrevemos os procedimentos para ir ao 

encontro da problemática, estudando-a para entendê-la e sugerir intervenções. 

Relatamos as opções metodológicas assumidas na busca de atingir os objetivos 

do estudo, ao qual buscamos justificar a partir de um referencial teórico. 

Relacionamos também uma caracterização dos elementos da pesquisa, nos 

detendo a uma discussão sobre os instrumentos adotados no recolhimento dos 

dados e tratamento dos mesmos. Seguidamente, na última seção deste capítulo, 

realizamos uma apresentação do campo de pesquisa, o CEJA Prof.º Felipe 

Guerra.  

 

4.1. OPÇÕES METODOLÓGICAS 

 Na busca do conhecer são necessários alguns passos, que devem 

apresentar direcionamento e uma certa articulação para que sejam alcançados 

os objetivos. Sendo assim, é preciso sistematizar de forma coerente as etapas 

do percurso, a metodologia que expressa a maneira (métodos) de encontrar a 

solução para chegar ao conhecimento, sendo que esse expressa seu valor 

devido aos fatores, que de acordo com Barros e Lehfeld (2000, p. 10), são:  

1) busca e aquisição de informações para a solução de 

problemas experienciais e vivenciais; 2) aplicação dos 

conhecimentos obtidos para promover o progresso material e 

espiritual do homem e da sociedade; 3) fonte de invenções e 

criações técnicos-científicas capazes de beneficiar a vida 

humana. 

 As pesquisas que gestam esse conhecimento, recebem uma classificação 

em conformidade com sua modalidade. Destacamos algumas características 

que percebemos em nossa investigação, a qual apresenta natureza aplicada, 

visto ser direcionada a auxiliar o professor em sua atuação profissional na sala 

de aula. Os conhecimentos gerados visaram a aplicação em uma situação 

específica, apresentando assim consonância com um dos objetivos do mestrado 

profissional, o qual visam atender demandas sociais, organizacionais ou 

profissionais (BRASIL, 2009). 
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Quanto a abordagem do problema, buscamos também seguir alguns 

pressupostos da pesquisa qualitativa. Relatamos algumas dessas 

características, que são constituintes essenciais deste tipo de abordagem. 

Segundo Creswell (2010), temos: o ambiente natural, o pesquisador como 

instrumento fundamental, múltiplas fontes de dados, análise dos dados indutiva, 

lente teórica e interpretativa. 

 O investigador, na visão desse autor, que é guiado pela lente da 

abordagem qualitativa. Ele necessita interagir com o público em seu próprio 

ambiente natural. Este contato do pesquisador com os participantes e no local 

onde ocorre e emerge o problema ou as questões de estudo, é o espaço 

adequado a coleta dos dados, que podem direcionar a resolução. Para Lüdke e 

André (2014) essa característica da pesquisa qualitativa, é justificada pelo fato 

de que esses fenômenos são muito influenciados pelo seu contexto.   

A outra característica, que Creswell (2010) discute, e que apresenta 

estreita relação com a anterior, é de o pesquisador ser o instrumento 

fundamental na coleta de dados. Essa particularidade reflete bem a postura de 

um investigador qualitativo, o qual costuma recolher as informações 

pessoalmente por meio dos instrumentos adotados, não se fundamentando em 

dados coletados por terceiros. 

 Outro elemento da investigação qualitativa, são as múltiplas fontes de 

dados, que os pesquisadores geralmente fazem uso, não depositando sua 

confiança em uma única fonte de dados. Quanto a análise dos dados, na 

abordagem qualitativa, ocorre de forma indutiva. Os próprios pesquisadores 

elaboram seus padrões, categorias e arranjam os dados por meio de unidades 

de informações. Neste processo segundo Lüdke e André (2014), há um 

afunilamento das questões ou focos de interesse, que no início apresentam-se 

muitos amplos e no final se tronam mais diretos e específicos.  

Quando relata sobre propriedade, lente teórica, na pesquisa qualitativa, 

Creswell (2010, p. 209) afirma: 

Os pesquisadores qualitativos com frequência usam lentes para 
enxergarem seus estudos, [...]. Às vezes o estudo pode ser 
organizado em torno da identificação do contexto social, político 

ou histórico do problema que está sendo estudado.   
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Outrossim, a investigação por meio da abordagem qualitativa é 

interpretativa. Portanto, os pesquisadores realizam uma interpretação do que 

enxergam, ouvem e entendem, sem desvincular essa interpretação da origem, 

história, contexto e entendimentos anteriores.   

A pesquisa a qual implementamos, buscou ter como norte as 

características discutidas acima. Por mais, que algumas destas sejam facilmente 

reconhecidas na análise do percurso investigativo do que outras, todas tiveram 

uma contribuição no esquadrinhamento do processo de estudo. Portanto, nossa 

investigação pode ser classificada como pesquisa participante. Caracterizada 

segundo Prodanov e Freitas (2013), quando se desenvolve por meio do contato 

direto entre o pesquisador e os membros da situação investigada. 

 A proposta de produto educacional teve a intencionalidade de fornecer 

um suporte a ação docente. Optamos por realizar a aplicação da proposta de 

ensino para o público de destino, na modalidade de educação de jovens e 

adultos. O CEJA professor Felipe Guerra foi o local onde transcorreu parte do 

processo investigativo e a implementação das ações, em uma turma do ensino 

médio.  

Buscou-se como propósito construir o entendimento, quanto as mudanças 

qualitativas desses indivíduos durante e após a aplicação da unidade de ensino. 

A partir da interação com esse público, procuramos o reconhecimento da 

percepção destes indivíduos envolvidos na situação de estudo. Consideramos 

também, que os dados coletados ocorreram em seu próprio ambiente e com a 

presença do pesquisador no ambiente, que se deram em todo o período letivo 

junto dos participantes, não se limitando apenas ao momento de aplicação da 

proposta.       

Como fizemos anteriormente referência, a nossa pesquisa segue a 

abordagem qualitativa do problema. Esse tipo de interpelação não detém sua 

maior atenção ao estado inicial e final do processo investigativo, característica 

predominantemente quantitativa, mas a todo decurso da pesquisa. Essa atenção 

ao processo segundo Lüdke e André (2014), é devido a necessidade de verificar 

como o problema se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas 

interações cotidianas.  
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É válido salientar que o teor majoritário de sustentação do processo de 

nosso trabalho da problemática, utiliza-se de referências não estatísticas. Logo, 

os dados qualitativos das informações levantadas ganham destaque. Aqui não 

buscamos quantificar e traduzir o objeto de estudo em termos numéricos, mas 

fizemos com que a abordagem do problema sobressalte as características 

qualitativas. 

Na análise dos dados, lançamos mão de alguns pressupostos da bastante 

conhecida Análise de Conteúdo (AC), como por exemplo, estabelecimento dos 

índices e indicadores, na categorização dos resultados obtidos na pesquisa. A 

AC é definida por Bardin (2011, p. 44), como: “um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens”. A autora traz essa definição, mas busca 

esclarecer quanto a insuficiência dessa definição a especificidade dessa 

metodologia. 

Essa metodologia de análise ganhou ao longo do tempo um maior 

desenvolvimento em suas características e diversificadas abordagens, 

associando-se cada vez mais a exploração qualitativa de mensagens e 

informações (MORAES, 1999).  

Buscou-se por meio desta metodologia, a qual é passível de aplicação a 

toda tipologia de documento e texto, uma sistematização dos dados coletados 

pelos instrumentos os quais fizemos uso, auxiliando na 

interpretação/entendimento mais acurado dos significados incutidos nos 

materiais produzido. Nos favorecemos da técnica, que vai além de uma habitual 

leitura que ocorre de modo superficial. Em nosso estudo, o objetivo de análise 

procurou orientar-se por meio de duas questões trazidas por Moraes (1999, p. 

3,4): 

[...] ‘para dizer o quê?’ o estudo se direciona para as 
características da mensagens propriamente dita, seu valor 
informacional, as palavras, argumentos e idéias nela expressos. 
[...] Ao focalizar ‘com que resultados?’ o pesquisador procura 
identificar e descrever os resultados efetivos de uma 
comunicação [...]. 
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Uma pesquisa utilizando a análise de conteúdo, pode ser direcionada 

segundo os objetivos da pesquisa, os quais vão orientar a aplicabilidade da 

metodologia. 

A metodologia de análise de conteúdo segundo Bardin (2011, p. 125) 

segue algumas etapas, as quais se organizam por meio de três polos 

cronológicos: pré-analise, a exploração do material e o tratamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação. 

No primeiro polo cronológico, a pré-analise, é a fase de organização, 

tendo como finalidade tornar operacionais e estruturar as ideias iniciais, de 

maneira a promover um esquema para o desenvolvimento das operações que 

se sucederão (BARDIN, 2011). Nesta fase, são estabelecidos os índices e 

indicadores. 

Na AC, índice consiste na citação de maneira clara de um tema em uma 

mensagem. Os indicadores nesta estratégia, referem-se à regularidade de 

aparição dos índices relativos ao tema. Segundo Bardin (2011), esses princípios 

possibilitam a categorização, que são as rubricas ou classes, as quais agregam 

um grupo de unidades de registros sob um título genérico, que se constitui de 

uma operação de classificação de elementos característicos de um conjunto. 

 

4.2. INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS. 

 No estudo qualitativo, os investigadores coletam muitas formas de dados 

e dedicam uma porção considerável do tempo de pesquisa na coleta de 

informações no ambiente natural. Alguns instrumentos são considerados 

importantes nesta tipologia de pesquisa: observação, questionário, entrevista, 

documentos e materiais audiovisuais (CRESWELL, 2010; LAVILLE; DIONNE, 

1999). Em consonância com o tipo de abordagem do problema, conforme 

demonstra a tabela 1, foram elegidos o questionário, a observação participante 

e os documentos, como instrumentos de coleta de dados para esse estudo.  

Tabela 1 – Instrumentos de coleta de dados. 
Instrumento Descrição Estudo 

em sala 

Estudo 

extra-sala 

Questionário ▪ Caracterização do público X X 
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▪ Opiniões sobre a metodologia de ensino 

aplicadas a UD 

X - 

Observação ▪ Observação participante 

▪ Protocolo de observação para 

intervenção 

X 

X 

- 

- 

Documentos ▪ Projeto pedagógico da escola 

▪ Resolução das atividades que 

compõem a proposta de ensino 

- 

X 

X 

_ 

Fonte: própria. 

 

4.2.1. Questionário 

O instrumento questionário é descrito por esses autores Laville e Dionne 

(1999, p. 181) como: “[...] consiste em preparar uma série de perguntas sobre o 

tema visado, perguntas escolhidas em função da hipótese”. Nossas perguntas 

foram previamente estruturadas, e tiveram como base procurar o esclarecimento 

de aspectos do problema em estudo. Direcionado a seu entendimento e também 

com a intencionalidade. Por meio do questionário inicial, realizarmos a 

caracterização dos participantes.  

A desvantagem deste instrumento, segundo os autores acima 

referenciados, consiste no fato da possibilidade de abrir margem para que em 

alguma questão a interpretação do interrogado divergir a do pesquisador, 

quando submetido a questões abertas, trazendo uma resposta que não reflita a 

intenção do pesquisador. Outra desvantagem é a possibilidade de causar um 

constrangimento no participante quando confrontado a um a questão de cunho 

pessoal.  

Visando minimizar essas desvantagens indesejadas ligadas ao 

instrumento, como as características acima mencionadas, elaboramos o mesmo 

com questões objetivas e demos orientações quanto ao preenchimento desses 

instrumentos, de modo que o entendimento do interrogado apresentasse uma 

maior convergência com a do interrogador. Embora o questionário objetivo não 

seja um instrumento usual da abordagem qualitativa, ele apresenta-se como 

uma complementariedade a esse método. Pois como sinaliza Richardson (2012) 

sobre esse instrumento, o qual viabiliza na pesquisa qualitativa delimitar o 



   49 
 

problema estudado, ajuda a evitar perguntas rotineiras e a identificar 

característica objetivas. 

No questionário objetivo colocamos também um espaço aberto, 

oportunizando ao interrogado relatar algo que considerasse pertinente e que não 

foi contemplado nas questões fechadas. Já no intuito de diminuir a interferência 

que possa ser ocasionada pelo constrangimento ante uma questão especifica, 

foi esclarecido que a identificação pessoal era facultativa. 

No processo de validação do questionário inicial (Apêndice B), que serviu 

para caracterização da turma. Fizemos a aplicação na primeira turma de EJA 

que acompanhamos no CEJA Prof.º Felipe Guerra, essa intervenção ocorreu no 

primeiro semestre letivo de 2015. A partir dessa primeira aplicação, pudemos 

rever as questões, selecionando as mais pertinentes na construção do 

entendimento sobre esse público e reformulamos as que não ficaram tão claras.    

 

4.2.2. Observação 

Quanto ao instrumento de observação, Laville e Dionne (1999, p. 176) 

referem-se que: “a observação revela-se certamente nosso privilegiado modo de 

contato com o real: é observando que nos situamos, orientamos nossos 

deslocamentos, reconhecemos as pessoas, emitimos juízos sobre elas”. Esse 

instrumento de coleta de dados, diferencia-se da observação usual, a que 

fazemos corriqueiramente sobre objetos ou fenômenos diários, pois trata-se de 

uma observação seguindo alguns critérios e de modo sistemático, fundamentada 

por uma(as) questão(ões) referente ao objeto de estudo, premeditadamente 

estabelecido. Como esclarece Freire (2011, p. 16): 

Quem observa o faz de um certo ponto de vista, o que não situa 
o observador em erro. O erro na verdade não é ter um certo 
ponto de vista, mas absolutizá-lo e desconhecer que, mesmo do 
acerto de seu ponto de vista, é possível que a razão ética nem 
sempre esteja com ele.   

Essa observação possibilita uma interação com o sujeito da pesquisa, 

como também a vivência no ambiente natural. A desvantagem para o 

instrumento de observação, mas que não desqualifica seu uso, dar-se devido a 

presença do pesquisador no ambiente da pesquisa, podendo interferir no 

percurso espontâneo da situação em estudo. Como esclarecido por Creswell 

(2010, p. 213): “os pesquisadores podem ser vistos como invasivos; podem ser 
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observadas informações privadas que o pesquisador não pode relatar”. Quanto 

a esses aspectos Laville e Dionne (1999, p. 181), busca esclarecer: 

Esses efeitos, quando muito, poderão ser minimizados. Sabe-

se, por exemplo, que, com o habito, a sensibilidade à 

observação atenua-se nas pessoas: o observador Ihes dará, 

pois, tempo para se familiarizarem com sua presença antes de 

realmente começar seu trabalho, poderá também atenuar as 

reações de resistência ou ansiedade dos participantes. 

Visando potencializar o comportamento espontâneo dos participantes 

dessa pesquisa, de modo a minimizar a desvantagem anteriormente 

mencionada, acompanhamos a turma durante todo um período letivo. Após 

alguns meses de acompanhamento, iniciamos a aplicação das atividades da 

proposta de ensino. A vivência com turma neste período, também possibilitou o 

reconhecimento de suas particularidades, fator relevante e necessário para o 

desenvolvimento da proposta de ensino, a qual aplicamos a esses participantes.   

Consequentemente, devido a nossa postura, a observação se classificou 

como participante, que na definição de Prodanov e Freitas (2013, p. 104): 

“consiste na participação real do conhecimento na vida da comunidade, do grupo 

ou de uma situação determinada. Nesse caso, o observador assume, pelo 

menos até certo ponto, o papel de um membro do grupo”. 

Para a sistematização da observação, elaboramos um protocolo de 

observação (Apêndice A) seguindo as orientações de Creswell (2010). O mesmo 

foi composto por notas descritivas, nas quais segundo esse teórico podem 

ocorrer: o registro de descrição do local, reconstrução de diálogos que outro 

instrumento não possibilitou o registro, relatos de determinadas atividades, 

eventos e nota reflexivas, que constam a percepção do investigador quanto aos 

fatos observados e podendo conter também informações demográficas, tais 

como a localização do campo de observação e a data. 

Esse instrumento de coleta de informação, possibilitou o registro de 

acontecimentos relevantes no momento de aplicação da proposta de ensino, 

como nas discussões que aconteciam em conjunto com todos os participantes e 

reflexões ao final das aulas. Transitamos do registro de expectativas a fatos 

ocorridos.   
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4.2.3. Documentos 

Na pesquisa, foram coletadas também algumas informações necessárias 

ao entendimento do objeto de estudo. Utilizamos documentos, resultantes 

essencialmente da resolução das atividades realizadas pelos participantes e que 

fazem parte da proposta de ensino (questionários, textos e prova pedagógica – 

PP). Eles apresentam grande potencial quanto a capacidade de nos fornecerem 

informações ligadas diretamente a turma.  

Outro documento foi projeto pedagógico da escola. O mesmo 

disponibilizou dados de um coletivo maior, como informações estruturais, 

organização curricular, bases legais e um sucinto relato histórico da instituição. 

Nos auxiliou no entendimento da dinâmica da instituição, na qual alguns pontos 

serão relatados em uma seção adiante, neste capítulo 4. 

 Os dados que foram obtidos destes documentos, quando analisados, 

deram suporte na construção do entendimento a respeito das questões ligadas 

ao objeto de estudo.  

Esses instrumentos utilizados mantém uma relação estreita com a 

abordagem qualitativa, trazendo vantagens relatadas por Creswell (2010), tal 

como: a de possibilitar ao pesquisador ter acesso a linguagem e as palavras dos 

participantes (característica ligadas as atividades respondidas por eles no 

decurso da implementação da proposta de ensino). Uma outra vantagem, 

apontada pelo mesmo autor, reside no fato de o investigador ter essa fonte de 

informação pertinente, que pode estar disponível para acesso a qualquer 

momento.     

 

4.3. ETAPAS DO ESTUDO. 

 O desenvolvimento do estudo transcorreu por fases especificadas a 

seguir. Procuramos trazer o esclarecimento das questões do estudo, as quais 

relacionamos anteriormente na apresentação. Na tabela 2, discorremos 

sinteticamente sobre o ordenamento das fases, os objetivos ligados a cada uma 

delas e os instrumentos executados para levantar os dados, que nos 
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direcionasse a resolução das questões ou que foram usados na fase, explorando 

suas informações. 

Tabela 2 – Descrição das etapas do estudo. 
Etapas Objetivos do estudo Instrumentos 

Primeira 

etapa 

▪ Caracterizar uma turma de EJA, no CEJA Prof.º 

Felipe Guerra em Natal; 

▪ Desenvolver uma unidade didática para o 

ensino de conteúdos de ácidos graxos e 

gorduras, baseada na dinâmica dos 3MP; 

▪ Avaliar a aquisição dos conteúdos, por meio das 

atividades implementadas e de uma prova 

pedagógica; 

▪ Conhecer as opiniões dos estudantes desta 

turma sobre a unidade didática aplicada; 

▪ Questionário Inicial 

▪ Observação 

participante 

▪ Pesquisa 

bibliográfica 

▪ Protocolo de 

observação 

▪ Questionário 

fechado 

Segunda 

etapa 

▪ Análises dos resultados da aplicação da 

unidade didática com a turma. 

▪ Protocolo de 

observação 

▪ Atividades da 

unidade didática 

▪ Prova pedagógica 

▪ Questionários 

Terceira 

etapa 

▪ Elaborar um caderno de orientações didáticos-

metodológicas, como produto educacional. 

  

Fonte: própria. 

 

4.3.1. Primeira Etapa 

 Esta fase da pesquisa, se divide em três subetapas, caracterizadas por: 

exploração do campo de estudo, desenvolvimento e aplicação da proposta de 

ensino. Finaliza-se com a aplicação do questionário, em que buscamos 

reconhecer a opinião dos estudantes sobre a forma como se deu o decurso das 

aulas, na unidade didática.  
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Na primeira subetapa, de imersão no campo de estudo, estivemos no 

CEJA Prof.º Felipe Guerra durante todo o ano de 2015. Buscou-se o 

reconhecimento da dinâmica organizacional da instituição, do currículo e 

possível espaço para nossa intervenção. Acompanhamos duas turmas do nível 

de ensino médio na modalidade EJA, do turno vespertino. Observamos uma 

turma em cada semestre do referido ano, considerando que um ano letivo, para 

eles, se resume em um período de seis meses. 

 Na primeira turma não acompanhamos todas as aulas a cada semana, 

visto que nossa intencionalidade era de apenas conhecer o funcionamento da 

instituição, a organização do currículo, a carga horária destinada a cada 

disciplina, especificamente a de Química, e estratégias didáticos-metodológicas 

usadas pelo docente.  

A única intervenção que realizamos, além da observação, foi a aplicação 

do questionário inicial de caracterização, para procedermos os possíveis ajustes 

para validação desse instrumento. Pois por meio deste, teríamos um melhor 

entendimento do público, quando do desenvolvimento e execução da UD, em 

momento posterior. 

 O citado CEJA tem em seu quadro funcional três professores, um em cada 

turno de funcionamento (matutino, vespertino e noturno), que lecionam a 

disciplina de Química e de Ciências, no ensino médio e fundamental, 

respectivamente. Durante esse período de um ano, assistimos o mesmo 

professor, no período vespertino, que é formado em Química (1999), com 

habilitação em licenciatura plena, pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, possuindo 11 anos de atuação no CEJA Prof.º Felipe Guerra. 

 No segundo semestre de 2015 acompanhamos outra turma, no período 

da segunda subetapa, que foi composta de caracterização dos participantes, 

desenvolvimento e aplicação da proposta de ensino. Neste momento já 

conhecíamos o funcionamento da escola.  

Para esta turma estivemos presentes em todas as aulas, visto que essa 

foi a turma de aplicação da UD. Nossa primeira atividade foi em conjunto com a 

observação, a aplicação do questionário inicial, o qual foi um dos instrumentos 

que subsidiou a caracterização. 

A partir deste contato de vivência na rotina da classe, desenvolvemos 

nossa proposta de ensino, tendo como referencial o aporte estratégico da 
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dinâmica didático-pedagógica dos Três Momentos Pedagógicos, organizada em 

uma unidade didática. 

 Esse momento de contato foi relevante, antecedendo a aplicação da 

proposta com o grupo que trilhará o caminho da estruturação do conhecimento. 

Viabilizou o reconhecimento das possíveis temáticas sobre o que iriamos 

dialogar com os educandos. Segundo Freire (2005), a concepção de prática da 

liberdade por meio do diálogo e a dialogicidade se inicia antes da imersão na 

situação pedagógica, quando o educador se indaga sobre o que se vai dialogar 

com os educandos, onde: “Esta inquietação em torno do conteúdo do diálogo é 

a inquietação em torno do conteúdo programático da educação” (FREIRE, 2005, 

p. 96).  

 A luz destes pontos, cabe destacar a importância de cada instrumento 

utilizado (observação e questionário). Este estágio oportunizou a coleta de 

informação, a qual propiciou o diagnóstico e reflexão das ações que seriam 

compartilhadas. 

Posteriormente a elaboração, procedemos a aplicação da proposta de 

ensino desenvolvida, que se deu nesta mesma turma. No capítulo seguinte, 

discorremos mais detalhadamente como se deu a preparação desta unidade 

didática, onde também fazemos uma discussão sobre a estratégia dos 3MP.  

Na tabela 3, expomos o encadeamento dos momentos da intervenção, 

que ocorreram por meio da proposta de ensino desenvolvida. 

Tabela 3 - Momentos da Intervenção. 

ETAPAS ATIVIDADES DESCRIÇÃO 

P
ro

b
le

m
a
ti

z
a

ç
ã

o
 

In
ic

ia
l 

 

- Matéria jornalística 
- Questionário 1 

Discussão em pequenos grupos e 
posteriormente com a turma, sobre a 
problemática apontada no artigo 
jornalístico: excesso de peso e 
obesidade na população do Estado do 
Rio Grande do Norte.  
Reconhecimento das ideias inicias dos 
estudantes a respeito da temática em 
estudo. 

O
rg

a
n

iz
a

ç
ã

o
 d

o
 

C
o

n
h

e
c

im
e

n
to

 

 

 - Leitura de rótulos de 
alimentos industrializados 
- Aula expositiva-dialógica 
- Descrição de imagens 
 

Leitura de rótulos de alimentos 
industrializados, reconhecendo como 
estão descritos os ácidos graxos e 
gorduras nestes produtos.  
Realização de uma aula expositiva-
dialógica, tratando os principais 
conceitos relacionados aos conteúdos 
em estudo. 
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Reconhecimento das ideias dos 
estudantes sobre o padrão estético 
corporal por meio das leituras das 
imagens. 

A
p

li
c

a
ç

ã
o

 d
o

 

c
o

n
h

e
c
im

e
n

to
 

 
- Produção textual 
- Prova pedagógica 

Produção de um texto em grupo, 
retratando a partir dos conhecimentos 
Químicos abordados, os principais riscos 
à saúde causados pelo consumo 
excessivo de alimentos industrializados. 

Fonte: própria. 

 Em conformidade com a planejamento da unidade didática, utilizamos dez 

aulas de cinquenta minutos cada, para realização de todas as atividades que a 

compunha. Perfizemos duas semanas, entre os dias 23 de novembro e 01 de 

dezembro, visto que a programação curricular, é composta de cinco aulas de 

química semanalmente. 

Embora tenhamos conseguido executar as atividades no tempo previsto, 

algumas dificuldades surgiram, como: atraso dos estudantes, necessidade de 

saírem antes do horário previsto (dependência de transporte público), e 

disponibilidade de recursos em tempo oportuno, como exemplo, quando da 

necessidade de projetor de imagem. 

A terceira subfase, que finalizou nossas ações no campo de estudo, foi a 

aplicação de um questionário fechado, Questionário Final (Apêndice D), no qual 

buscamos o discernimento dos estudantes quanto a validade da estratégia 

metodológica, base do encadeamento das aulas. Consideramos relevante ouvir 

a opinião dos educandos, quanto ao modo que sucedeu as aulas, para que em 

nossas posteriores reflexões sobre a proposta de ensino não considerássemos 

apenas a nossa visão pessoal sobre ela, por mais que esta seja feita a luz das 

informações obtidas. Mas que possamos contar também com esse outro 

instrumento, que reflete o outro lado participante do processo.  

 

4.3.2. Segunda Etapa 

 O estágio que caracteriza essa fase, é de análise das informações 

colhidas por meio dos instrumentos utilizados no campo de pesquisa. Neste 

momento, realizamos o tratamento dos dados, utilizando características da 

Análise de Conteúdo. 
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 Assim, no capítulo seis trazemos a concretização dessa fase do estudo. 

Nele estão os resultados e as discussões que emergiram da exploração dos 

dados. 

 

4.3.3. Terceira Etapa 

 Como finalização deste trabalho, que consiste na terceira fase, 

elaboramos o produto educacional da dissertação, que emergiu das experiências 

compartilhadas e conhecimentos construídos, durante o percurso de estudos. 

O produto educacional, como já relatado, consiste de um caderno de 

orientações didáticas, no qual trazemos nossas considerações quanto ao estudo 

realizado sobre o EJA e a estratégia utilizada na proposta de ensino (unidade 

didática), a qual foi desenvolvida no CEJA Prof.º Felipe Guerra. 

 

4.4. CAMPO DE PESQUISA. 

O campo no qual desenvolvemos nossos estudos, foi o Centro de 

Educação de Jovens e Adultos (CEJA) Professor Felipe Guerra. A escolha dessa 

instituição foi tida como única opção, visto que as informações colhidas eram da 

inexistência da modalidade EJA, que ofertasse o nível do ensino médio em Natal. 

Informe este fornecido até por parte de escolas que trabalhavam com a EJA em 

outros níveis.  

Contudo, após iniciarmos nossos estudos no CEJA citado e com 

posteriores pesquisas, descobrimos a existência de doze instituições públicas e 

dez privadas que atuavam com essa modalidade/nível de educação, espalhadas 

em todas as regiões da cidade de Natal. Esta falta de informação, pode ser 

consequência do tratamento secundário das políticas, planos educacionais e o 

não entendimento de direito a ser conquistado por essa modalidade, esses 

aspectos foram apontados Carvalho (2011); Arroyo (2005); Cândido e Alves 

(2011).    

A instituição onde se deu a pesquisa foi estabelecida como CEJA, por 

meio da resolução Nº 005/2000, de 02 de junho de 2000, da Secretaria de 

Educação Cultura e Desporto - SECD/RN (Atual Secretaria de Estado da 

Educação e da Cultura – SEEC), publicada no Diário Oficial de 06 de junho 
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daquele mesmo ano. Ela era denominada anteriormente como Centro de 

Estudos Supletivos (CES). Oferta atualmente, nos três turnos (matutino, 

vespertino e noturno), o Ensino Fundamental e o Médio. O CEJA Prof. Felipe 

Guerra está localizado à Rua Trairi nº 406, Petrópolis, CEP 59.020-150, na 

cidade de Natal, no Rio Grande do Norte.  

 A estimativa parcial do quantitativo de estudantes em 2015, ano de nossa 

intervenção no CEJA, indicou uma estimativa de 1084 alunos matriculados nos 

três turnos do Ensino Médio. No curso médio, a forma de atendimento é 

presencial, sendo a carga horária de cada componente curricular distribuída 

nessas aulas presenciais. A organização do curso médio se dá em 03 (três) 

blocos de disciplinas, perfazendo um total de 100 (cem) dias letivos, com 

duração de um semestre cada bloco. Todo o curso de ensino médio dura 01 ano 

e 6 meses, em um total de carga horária de 1680h, conforme tabela 4. 

Tabela 4 - Estrutura curricular do Ensino Médio CEJA. 

BLOCOS DE 

DISCIPLINAS 

A B C 

D
IS

C
IP

L
IN

A
S

 Língua Portuguesa Física Química 

Inglês Matemática Biologia 

Artes Geografia História 

Filosofia Educação Física Espanhol 

Sociologia   

Fonte: Projeto-político-pedagógico. 

 Outra forma de atendimento ofertado pelo CEJA, é a Banca Permanente 

de Exames Supletivos, instituída a partir do Parecer 032/02 – CEE/RN. Esta 

possibilita por meio de um exame, a conclusão do ensino fundamental no 

segundo segmento e do ensino médio.  

Este atendimento é destinado aqueles que não podem frequentar 

regulamente um curso, ou que procuram a escola apenas para prestar exames. 

Estes são submetidos a testes após ter recebido orientações e direcionamento 

de estudo. A média exigida para aprovação no exame é 5,0 (cinco). Caso o 

estudante não atinja a média, o mesmo só poderá repetir o exame após 60 dias, 

considerando a necessidade de reforçar os estudos. 
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O CEJA Professor Felipe Guerra conta com uma estrutura física de 11 

salas de aulas, 01 biblioteca, 01 laboratório de informática com acesso à internet, 

01 sala de professores, 02 secretarias (01 geral da escola e outra específica da 

Banca Permanente), 01 coordenadoria, 01 diretoria, 01 refeitório, 01 sala de 

vídeo, 01 sala da Banca Permanente e uma sala multifuncional, para 

atendimento de portadores de necessidades especiais. 

Embora a instituição aparente possuir uma boa estrutura, as características 

física e ergonômica das salas são um pouco inadequadas, como: pequenas para 

o quantitativo de alunos, ventilação inapropriada e outro aspecto, o pouco 

aproveitamento dos espaços disponíveis.  
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CAPÍTULO 5 – A PROPOSTA DIDÁTICA. 

 A proposta de ensino trata-se de uma unidade didática, que teve por base 

de construção um conjunto de concepções, das quais buscamos neste capítulo 

tratar, em três subseções. Na primeira, trazemos uma discussão dos momentos 

pedagógicos. Posteriormente, o planejamento da sequência educativa. 

Finalizando, um breve relato da intervenção. Cabe pontuar que essa unidade 

didática é parte do produto educacional, visto que o mesmo será um caderno de 

orientações didáticas direcionado especificamente para professores que atuam 

na modalidade de ensino EJA. Embora tenha a finalidade mencionada, esse 

aspecto não configura impedimento para utilização em outras modalidades e 

níveis de ensino, cabendo ao educador realizar as devidas adaptações que 

presuma como necessárias, de modo a adequá-lo ao público que estabelecer 

como alvo. 

 

5.1. PRINCÍPIOS GERAIS. 

Na perspectiva de focar nos aspectos de ensino e aprendizagem, buscou-

se entender e intervir neste processo, com a intenção de proporcionar uma 

aprendizagem da química com significado para o estudante. Os conteúdos 

conceituais tratados com os participantes foram ácidos graxos e gorduras. Por 

meio destes, pode-se trabalhar conteúdos científicos do currículo de Química no 

nível médio e se debater a conjuntura de saúde pública envolvidos nos conceitos 

químicos estudados, relacionados a um fenômeno social, do excesso de peso e 

obesidade. 

Tivemos a preocupação de não nos determos a uma percepção de 

aprendizagem reprodutiva, que tem como critério a devolução por parte do 

educando do conhecimento apresentado. Esta não permite aos mesmos suas 

impressões quanto a aprendizagem do conteúdo, mas apenas a reprodução do 

que em geral é o conhecimento ditado pelo livro didático. Intentamos aqui, 

promover a articulação entre os saberes escolares e fenômenos de relevância 

social. 

Em nossa percepção, a prática pedagógica precisa romper com a 

passividade do educando e possibilitar uma maior relação com contextos que 
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propiciem um significado a aprendizagem. Para tanto, nossa proposta de ensino 

pretendeu seguir a estratégia dinâmica didático-pedagógica dos 3MP. Ela foi 

aplicada para a nossa sequência de atividades, buscando proporcionar a 

contextualização do conteúdo de estudo, de modo dialógico.  

Em geral, a contextualização se demonstra como um recurso 

complementar ao ensino. Aqui trataremos mais especificamente da aplicação 

desse princípio ao ensino de Química. Entre as várias concepções de 

contextualização, tratamos a que traz a visão de abordagem das situações da 

realidade social. Não nos deteremos, portanto, a uma discussão meticulosa dos 

vários entendimentos deste tema. A importância do contextualizar é sinalizada 

nos PCN (Brasil, 2000, p. 81): 

O contexto que é mais próximo do aluno e mais facilmente 
explorável para dar significado aos conteúdos da aprendizagem 
é o da vida pessoal, cotidiano e convivência. O aluno vive 
num mundo de fatos regidos pelas leis naturais e está imerso 
num universo de relações sociais. Está exposto a informações 
cada vez mais acessíveis e rodeado por bens cada vez mais 
diversificados, produzidos com materiais sempre novos. Está 
exposto também a vários tipos de comunicação pessoal e de 
massa. [Grifo do autor] 

Deve haver uma atenção do educador quanto a esse princípio, expondo 

o educando nessa dinâmica de ensino, como sinaliza as orientações curriculares 

(BRASIL, 2006, p. 34): “ [...] para que haja contextualização, o primeiro 

movimento deve ser do professor, que, ao olhar ao seu redor, consegue 

reconhecer situações que possibilitem ou facilitem o aprendizado”. Essa 

servindo como ferramenta de ponte entre o conhecimento visto na escola e a 

realidade do estudante em seu contexto próximo ou relacionando em um 

contexto mais amplo. Oportuniza ao educando uma ampliação de sua 

experiência e viabiliza que o conhecimento transpasse os muros da escola. 

Ao olhar o conhecimento químico por essa ótica, permite-se que 

educadores tragam fatos de um contexto para dentro da escola. Além de uma 

abordagem técnica de produção do conhecimento, educandos podem ver em 

seu entorno os fenômenos a partir da ótica dos conhecimentos, utilizando-os 

como cita Oliveira e Macedo, (2014, p. 118): 

Na interpretação do mundo através das ferramentas da Química 
é essencial que se explicite seu caráter dinâmico. Assim, o 
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conhecimento químico não deve ser entendido como um 
conjunto de conhecimentos isolados, prontos e acabados, mas 
sim uma construção da mente humana, em contínua mudança. 

Trabalhar esse princípio requer um olhar diferenciado da realidade em 

que estamos imersos. Como destaca Briter e Faria (2006), a própria produção 

do conhecimento da ciência ocorre dentro do contexto sociocultural pelo e para 

o homem. Considerando a especificidade da modalidade EJA, que carrega 

consigo uma pluralidade de ideias e experiências já vividas, e como esses 

estudantes ao retornarem à escola possuem suas expectativas, os 

conhecimentos da química devem possibilitar um novo olhar ante suas 

experiências.     

Em uma conferência ocorrida no ano de 2009 em Assunção, capital do 

Paraguai, entre duzentos participantes procedentes de diferentes países que 

compreende a comunidade Ibero-americana e que trabalham na educação de 

Jovens e adultos, reconheceram dez problemas fundamentais presente nesta 

modalidade de educação. Indicou que esse diagnóstico engloba todos os países 

Ibero-americanos, dentre os quais cita Ríos (2009, p. 1): 

Oferta educativa descontextualizada que não atende as 
necessidades específicas da população destinada (contextos 
urbanos e rurais, população em situação de exclusão, mulheres, 
etc.)[tradução nossa].  

O mesmo autor ainda ratifica a necessidade urgente de realização de 

ações resolutivas de enfrentamento a tais situações e, portanto, a um ensino 

mais contextualizado. 

Pensando em uma sequenciação de atividades que atenda ao princípio 

de contextualização e aos aportes teóricos adotados (como a dialogicidade), 

vimos na estratégia dinâmica-pedagógica dos 3MP a possibilidade de atender 

essas demandas, de um ensino contextualizado e dialógico, que contemplasse 

as particularidades do público do EJA. 

Essa possibilidade de atuação docente em sala de aula de ciências, tem 

sido discutida com estratégia de ensino em várias publicações, tais como: Física 

(DELIZOICOV; ANGOTTI, 1992); Metodologia no ensino de ciências 

(DELIZOICOV; ANGOTTI, 1994); Problema e problematização (DELIZOICOV, 

2001), capítulo seis do livro – Ensino de física: conteúdos, metodologia e 
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epistemologia numa concepção integradora e em Ensino de ciências: 

fundamentos e métodos (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009). 

A abordagem metodológica intitulada de momentos pedagógicos, se 

estabelecem em três fases. Cada fase com suas funções especificas, e são 

denominados como: problematização inicial, organização do conhecimento e 

aplicação do conhecimento. 

Na problematização inicial (PI), o estudante é exposto a uma situação da 

realidade a qual tenha ciência e que está disponível para ele. A situação deve 

manter uma relação com o tema a ser desenvolvido, embora requeira a 

introdução de conhecimentos das teorias científicas. Segundo Delizoicov (2001), 

o desfecho deste momento consiste em situar os estudantes em um estado em 

que sintam a necessidade de outros conhecimentos, para o enfrentamento do 

problema. 

A organização do conhecimento (OC), ocorre sobre a orientação do 

professor. Considera-se uma sistematização do conhecimento, preestabelecidos 

como necessários para melhor compreender o tema e a problematização inicial. 

Neste momento da estratégia, segundo Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009, 

p. 201): “as mais variadas atividades são então empregadas, de modo que o 

professor possa desenvolver a conceituação identificada como fundamental para 

uma compreensão científica das situações problematizadas”. 

Seguidamente, na fase de aplicação do conhecimento (AC), é realizado a 

retomada da situação inicialmente apresentada, por meio dos conhecimentos 

que vem sendo sistematicamente incorporados. Proporciona uma melhor 

compreensão da situação, podendo também como relata Delizoicov e Angotti 

(1994), possibilitar ao educando que esses conhecimentos adquiridos possam 

ser usados na interpretação de outras situações em que requerem esses 

conhecimentos apreendidos. 

Em pesquisas bibliográficas que realizamos na ferramenta de busca 

Google Acadêmico e no Google, levantamos um número de artigos referente ao 

período dos últimos sete anos. Constatamos um enorme quantitativo de 

trabalhos publicados tendo como referencial a estratégia dos 3MP. 
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Relacionamos alguns deles na tabela 5, que trazem um debate mais claro de 

aspectos e aplicabilidade dessa dinâmica no ensino de ciências. 

Tabela 5 – Levantamento bibliográfico sobre os 3MP. 
AUTORES (AS) 

/ ANO 
TÍTULO RESUMO 

MIGUEL;  
CORRÊA;  
GEHLEN, 
2014 

A Significação 
Conceitual na 
Estruturação 
dos Momentos 
Pedagógicos: 
Um Exemplo no 
Ensino de Física 

O artigo trata de uma intervenção realizada com 
uma turma do ensino médio de uma escola 
pública de Campo Grande/MS. A pesquisa foi 
realizada durante o estágio supervisionado do 
curso de licenciatura em Física, por meio da 
estratégia dos três momentos pedagógicos e da 
abordagem temática freiriana. Buscaram 
investigar a apropriação de conceitos 
relacionados ao estudo da natureza da luz. 

MUENCHEN; 
DELIZOICOV, 
2014 

Os três 
momentos 
pedagógicos e o 
contexto de 
produção do 
livro “Física” 

O artigo aborda sobre a disseminação da 
estratégia dos três momentos pedagógicos, 
tecendo uma análise desde sua proposição até 
o momento da pesquisa, demonstrando-a como 
uma forma adequada para trabalhar conteúdos 
de forma significativa. 

LYRA; 
OLIVEIRA;  
BARRIO,  
2013 

Os Três 
Momentos 
Pedagógicos do 
Ensino de 
Ciências na 
Educação de 
Jovens e 
Adultos na Rede 
Pública de 
Goiânia, Goiás, 
Brasil. O Caso 
da Dengue e o 
Enfoque CTS 

O trabalho relatado foi desenvolvido na 
modalidade EJA nível de ensino fundamental, 
em duas escolas da rede pública municipal de 
ensino na cidade de Goiânia. Desenvolveu a 
estratégia dos três momentos pedagógicos para 
trabalhar um conteúdo de ciências relacionado a 
saúde pública, a dengue. Nessa prática 
educativa, foi abordado alguns aspectos 
biológicos envolvidos no ciclo de reprodução do 
mosquito transmissor da dengue, como também 
implicações de caráter social. Fez uso de 
recursos como: vídeo, imagens e textos.  

ARAÚJO; 
COSTA NETO; 
SANTOS, 
2013 

Uma Proposta 
Metodológica de 
Ensino em 
Ciências: Os 
Três Momentos 
Pedagógicos 

O trabalho relata sobre atividades realizadas em 
um programa de combate a repetência em uma 
escola pública, do município de Tocantins. 
Foram desenvolvidos conteúdos de ciências, 
por meio da estratégia dos três momentos 
pedagógicos, buscando desenvolver a 
curiosidade e o interesse dos alunos. 

MUENCHEN; 
DELIZOICOV, 
2012 

A Construção de 
um Processo 
Didático-
Pedagógico 
Dialógico: 
Aspectos 
Epistemológicos 

Neste artigo, os autores buscam realizar uma 
caracterização dos conhecimentos e práticas 
que originaram a estratégia dos três momentos. 
Realizaram uma análise de caráter histórico-
epistemológico da trajetória de produção de 
conhecimento.  

LAMEU; 
GARCIA; 
STANO, 
2012 

Investigação 
Temática aos 
Três Momentos 
Pedagógicos: 
Contribuições 

O trabalho relata sobre uma abordagem 
interdisciplinar, na qual trabalhou o tema 
enchentes, englobando conteúdos das 
disciplinas de biologia e física. O plano de aula 
seguiu a estruturação da estratégia dos três 
momentos pedagógicos, no nível médio. 
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para um 
Currículo Crítico 

MUENCHEN; 
DELIZOICOV, 
2010 

Práticas de 
Ensino de 
Ciências na 
região de Santa 
Maria/RS: 
algumas 
características 

O trabalho consiste, segundo os autores, de um 
estudo exploratório dos anais do ENPEC, 
buscando reconhecer como tem sido a 
abordagem dos três momentos pedagógicos, 
como também, a frequência de uso desta 
estratégia relatadas a partir destes trabalhos na 
região de Santa Maria/RS. Ao total de artigos 
encontrados da referida região, no I ENPEC teve 
a representação de 29%, enquanto que no V 
ENPEC houve 58% que fizeram uso da 
estratégia, sempre com trabalhos nas disciplinas 
da área de ciências. 

Fonte: própria. 

 A estratégia dos 3MP se demonstra, considerando o cenário apresentado, 

bastante disseminada no ensino de ciências, refletindo sua validade como 

possibilidade de ensino, capaz de ser aplicados na abordagem em uma vasta 

gama de conteúdo. 

 

5.2. PLANEJAMENTO 

 O ensino de química tem se dado por meio da perspectiva combatida por 

Freire (2005), pela narração dos conhecimentos. Esse ensino tradicional da 

química, segundo Del Pino e Frison (2011, p. 37): “é fruto de um processo 

histórico de repetição de fórmulas, definições e classificações, proposta didática 

aparentemente bem-sucedida, se o propósito é a memorização de informações”.   

 Quando se trata do estudo da química orgânica, área de ensino em que 

são tratados os conteúdos da UD proposta, o ensino deste campo do saber na 

escola vem recebendo uma abordagem que prioriza a apresentação dos grupos 

funcionais e da nomenclatura das substâncias, sem explicar as reações 

químicas ou as propriedades físico-químicas destas substâncias (FERREIRA E 

DEL PINO, 2009).      

A compartimentação dos conhecimentos da área da química, está 

relacionado a pelo menos três grandes razões, que têm se configurado como 

problemas no ensino na química orgânica. Essas razões, são citadas por 

Marcondes et al. (2014, p. 10): “ser desvinculado dos demais conteúdos da 

Química, ter como foco operações de classificação e nomenclatura de 

compostos orgânicos e não ser contextualizado”. 
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Cabe destacar outro fator, relatado por Oliveira et al. (2015, p. 329), “[...] 

diz respeito à necessidade de mudar a dinâmica da apresentação de conteúdos 

de química orgânica em sala de aula, os quais, em geral, são abordados de 

forma expositiva e descritiva”. Lambach e Marques (2009, p. 229), acrescentam 

um fator que se articula a discussão, a qual ocorre com frequência no ensino de 

Química: “além da resolução de problemas de Química, matematizando os 

fenômenos ao invés de tratá-los qualitativamente”.   

 Ao se discutir o tratamento dado ao conhecimento da química orgânica, 

exclusivamente por meio de operações de classificação e nomenclatura, 

Marcondes et al. (2014, p. 11-12) levanta alguns pontos como possíveis causas 

desta opção pelos professores, que são: 

Ensinar regras é mais fácil do que ensinar conceitos químicos e 
ensinar a interpretar fenômenos físicos e transformações 
químicas;  

Avaliar os estudantes a partir da sua capacidade de aplicar 
regras e classificar coisas é mais fácil e objetivo;  
Não se avaliam de maneira crítica os livros didáticos de Química 
(Orgânica) quanto à seleção, sequência e aprofundamento dos 
conteúdos químicos.     

 Ao abordar o tratamento dado ao ensino de química na EJA, Lambach e 

Marques (2009) alegam que o estilo de pensamento vigente é de seleção de 

conteúdos sem critérios claramente definidos, fundada na noção de 

aligeiramento. Apontando em seu estudo realizado, que os professores 

escolhem os conteúdos para o ensino da disciplina de Química, direcionadas ao 

EJA, tendo por base o Ensino Regular, sem expor os critérios ou então se 

fundando por uma tendência de aligeirar a escolarização. Embora, segundo esse 

mesmo autor, os docentes: “Reconhecem a necessidade de uma metodologia 

de ensino de Química específica para a EJA” (p. 229). 

Buscamos assumir uma perspectiva antagônica a discutida pelos autores 

acima citados. Para o desenvolvimento da proposta de ensino de química na 

EJA, balizamo-nos pelas referências adotadas, sobre a dialogicidade. Optamos 

por uma sequência de atividades, conforme cada momento da dinâmica 3MP, 

ao qual trataremos aqui. 

A proposta de ensino trabalhou os conteúdos da química orgânica, ácidos 

graxos e gorduras. Buscamos assumir uma postura oposta ao ensino pautado 

em regras de nomenclatura e classificação, característica que tem se perpetuado 
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na prática na sala de aula, como acima referindo nas citações trazidas e nos 

livros didáticos.  

A postura convencional no ensino da Química orgânica, pode estar 

vinculado ao entendimento, por partes dos professores que a praticam, como a 

apontada por Marcondes et al. (2014, p. 11-12):   

Pressupõe-se que todo esse conhecimento sobre regras e 
classificações seja pré-requisito para a aprendizagem dos 
próximos conteúdos da Química Orgânica (mesmo que se saiba 
que eles não serão abordados devido ao pequeno número de 
aulas previstas para o ano letivo). 

Portanto, buscou-se contribuir por meio da unidade didática em 3MP a 

minimização desses fatores. Consideramos a viabilidade de por meio do estudo 

dos ácidos graxos e gorduras, conceitos ligado a química orgânica, trabalhar 

temas que tem se demonstrado como um problema social, o excesso de peso e 

obesidade. Esse problema de conjuntura de saúde pública, traz algumas 

implicações que segundo Lee (2009), podem ser classificadas entre 

complicações médicas e psicossociais. 

As consequências médicas, segundo Lee (2009), envolvem complicações 

metabólicas, como: resistência à insulina, diabetes mellitus, dislipidemia, 

alterações nos níveis de lipoproteínas LDL e HDL, hipertensão arterial, doença 

hepática gordurosa não alcoólica, dentre outras. Também, as complicações 

psicológicas e sociais, problemas no desenvolvimento emocional, 

estigmatização de glutão e ganancioso. 

A relevância da opção dos conteúdos de estudo, além do que já foi 

apresentado, pode-se destacar um outro aspecto mais particular ao público que 

foi implementado a proposta de ensino. Os estudantes do CEJA consumiam 

rotineiramente lanches vendidos por colegas e em uma lanchonete em frente da 

escola, viabilizando uma discussão quanto as escolhas, que eles poderiam fazer 

para um hábito alimentar mais saudável. 

A temática alimentação, possibilita um leque de caminhos na discussão 

de conceitos ligados a Química. Segundo Neves, Guimarães e Merçon (2009), 

esse tema contextualizador, além de ser um elemento motivador, a alimentação 

constitui-se como um tema rico conceitualmente, podendo explorar conceitos 
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químicos, físicos, biológicos, dentre outros. Proporcionando também, segundo 

esses mesmos autores, que os estudantes compreendam a relevância da 

alimentação e conscientizando-os da necessidade de uma dieta adequada, em 

conformidades com suas demandas energéticas diárias.      

Nosso objetivo com a unidade didática, foi de trabalhar alguns conceitos 

da química orgânica, ácidos graxos e gorduras, desenvolvendo por meio da 

abordagem dos conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais.  

Essa tipologia dos conteúdos segundo Zabala (2010), contrapõem-se a 

tendência habitual de fixar os diferentes conteúdos de aprendizagem sob a 

perspectiva disciplinar. Logo, uma mudança de concepção quanto a 

classificação tradicional dos conteúdos por matéria, é válido ao consideramos 

conforme sua tipologia, sem desprezar a interligação que existe entre esses tipos 

de conteúdo. Na tabela 6, apresentamos as atividades e seus respectivos 

conteúdos. 

Tabela 6 – Atividades e conteúdos. 
CONTEÚDOS DESCRIÇÃO 

Factuais • Rio Grande do Norte - RN como estado do Nordeste com maior 

índice de pessoas acima do peso.  

Conceituais • Os óleos, as gorduras e os ácidos graxos trans;  

• Fontes de ácidos graxos trans na alimentação; 

• Transformações químicas de obtenção dos ácidos graxos trans; 

• Propriedades físicas e químicas que caracterizam a nocividade a 

saúde. 

Procedimentais • Reconhecer os principais alimentos que contêm ácidos graxos 

trans e seus derivados; 

• Caracterizar quais alimentos apresentam maior teor de ácidos 

graxos trans e de seus derivados.  

Atitudinais • Valorizar escolhas por uma alimentação mais saudável para uma 

melhor qualidade de vida; 

• Aprender a trabalhar em grupo, respeitando os diversos pontos 

de vista. 

Fonte: própria.  
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5.3. RELATO DE INTERVENÇÃO. 

Primeiro dia (23 de novembro de 2015).     

 Em uma perspectiva de educação como formação integral do sujeito e 

lançado mão da estratégia da dinâmica dos Três Momentos Pedagógicos, base 

teórica da unidade didática, a intervenção pedagógica iniciou-se com aplicação 

de uma matéria jornalística2. Teve-se a participação de 19 estudantes. 

Consideramos a influências dos meios de comunicação na formação do 

conhecimento, como sinalizado em: 

Reconhecendo a importância crescente dos meios de comunicação e 
informação na constituição da cultura, a educação com jovens e adultos 
deverá ser, também, um espaço privilegiado de socialização de 
conhecimento e formação de competências críticas sobre as informações 
veiculadas por esses meios (BRASIL, 2007, p. 77). 

 As problematizações realizadas a partir das informações da mídia são 

estratégias relevantes. Como aponta a pesquisa de Fonseca e Loguercio (2013), 

realizadas com estudantes da segunda série do ensino médio, há um predomínio 

da televisão como fonte de aquisição de informações, sobre questões 

relacionadas a nutrição, seguida por revistas e internet, enquanto que uma 

quantidade ínfima de educandos declararam ter obtido esses conhecimentos por 

meio de especialistas.  

 Essa atividade compôs o primeiro momento da estratégia, que é o de 

Problematização Inicial. Trabalhamos também os conteúdos factuais presentes 

no artigo, pois por meio do texto foi possível dispor ao estudante acesso a um 

conjunto de dados relacionados a um fenômeno contemporâneo do estado 

federado ao qual residem, o excesso de peso e obesidade. Também, estudou-

se hábitos alimentares inadequados iniciados na infância. Também foram 

tratados os conteúdos atitudinais, relatados na tabela 6.  

 Trabalhar essa temática configurou-se como um dos papéis da sequência 

de atividade, partindo dessa realidade para trabalhar os danos à saúde, devido 

a alimentação inapropriada. Isto possibilitou construir uma ponte entre os 

conceitos químicos de ácidos graxos trans (AGT) e gorduras, que são saberes 

                                                           
2 Disponível em: <http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/rn-a-estado-do-nordeste-com-maior-
a-ndice-de-pessoas-acima-do-peso/322337>. Acesso em 02 nov. 2015. 
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vistos na escola, para situações cotidianas tratadas na matéria jornalística, 

procedendo a contextualização do conhecimento sistematizado.  

 

Segundo dia (24 de novembro de 2015). 

Neste encontro, inicializou-se o segundo momento da dinâmica, a 

Organização do Conhecimento. Começamos com a abordagem dos conteúdos 

necessários para que os estudantes tivessem uma melhor compreensão do tema 

e entendimento da relação entre esse e a situação inicial tratada na matéria 

jornalística.  

Iniciando esse momento, tivemos a realização da atividade de leitura de 

rótulos de alimentos industrializados, a qual foi feita em grupos. Eles deveriam 

reconhecer a presença dos ácidos graxos trans a partir da leitura das tabelas 

nutricionais e dos ingredientes utilizados no processo de produção destes 

alimentos, os quais estavam contidos nos rótulos. Dentre os rótulos 

apresentados, deveriam também reconhecer qual produto possuía maior teor de 

gordura trans. 

Com essa atividade, teve-se a intenção de familiarizar os estudantes com 

a leitura e a forma de apresentação das informações nos rótulos de produtos 

alimentícios, buscando que os mesmos reconhecessem o quanto esses tipos de 

gordura estão presentes em alimentos industrializados. Intentamos também 

despertar neste público, o hábito de leitura das informações a respeito do que 

estão consumindo. Trabalhamos aqui os conteúdos conceituais e 

procedimentais. A leitura de rótulos dos alimentos, também é apontado por 

Arenhart (2009) como uma importante alternativa da conscientização, para a 

escolha de produtos mais saudáveis.  

 

Terceiro dia (30 de novembro de 2015). 

No terceiro encontro, iniciou-se uma aula expositiva-dialogada, ilustrada 

com auxílio de projeção de imagens. Demos continuidade a abordagem da 

temática do excesso de peso e obesidade, fazendo a relação com ácidos graxos 
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trans. Fomos ao encontro das ideias expostas por Freire (2011, p. 83), que 

afirma:   

A dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, narrativos, 
em que o professor expõe ou fala do objeto. O fundamental é que professor 
e alunos saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, 
aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto 
ouve.  

 Foi discutido a questão do padrão estético corporal, o quanto ele é 

mutável, dependendo de alguns fatores, como: o tempo, percepção da 

sociedade, e que atualmente os meios massivos de comunicação acabam tendo 

forte influência, ditando esse padrão. 

 Neste momento, também expormos de forma dialogada os principais 

conceitos envolvidos no tema de ácidos graxos e gorduras, tais como: A 

diferença entre óleo e gorduras, propriedades físicas e químicas, fontes de 

ácidos graxos trans na alimentação e transformações químicas de obtenção dos 

ácidos graxos trans. 

 Trazemos aqui uma sucinta discussão conceitual que subsidiou a 

elaboração de nossas aulas, expondo os conceitos químicos que trabalhamos 

nessa proposta de ensino. Quando nos referimos a gordura estamos falando de 

um macronutriente presente nos alimentos, os lipídeos. Esse macronutriente é 

bastante relevante para o ser humano, pois apresenta função energética, 

conferindo também estabilidade, qualidade de estocagem, sabor e aroma aos 

alimentos (RIBEIRO et al., 2007; MERÇON, 2010). 

 Os lipídeos do grego lipos, “gordura”. Contrário a outras substâncias eles 

não são classificados segundo um grupo funcional (estrutura química), mas por 

suas propriedades. Portanto, constituem-se de uma classe de substâncias de 

origem biológica (SANTOS E MÓL, 2013). A principal propriedade que 

caracteriza os lipídeos, é a solubilidade. Devido a presença de uma longa cadeia 

carbônica, com pouco o nenhum grupo hidrofílico, atribuindo uma baixa 

polaridade e baixa solubilidade em água.   

 Os principais lipídeos são os óleos vegetais e as gorduras animais, que 

quimicamente são compostos por triacilgliceróis, também denominados de 

triglicerídeos ou trigliceróis. Os triacilgliceróis resultam da reação entre o glicerol 
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ou triol (álcool) e três moléculas de ácidos carboxílicos. Esses ácidos 

carboxílicos são nomeados ácidos graxos, visto possuírem uma cadeia linear 

longa, apresentando geralmente número par entre dez e vinte átomos de 

carbono (SANTOS E MÓL, 2013). 

 A formação dos triacilgliceróis, resulta da reação entre um glicerol e três 

moléculas de ácidos graxos, em um processo catalisado por enzimas (lipases) 

ou em meio ácido (MERÇON, 2010). Abaixo está representada de forma 

genérica essa reação de esterificação.    

 

  

 Os óleos e gorduras apresentam diferença entre seus estados de 

agregação das moléculas em temperatura ambiente, pois os óleos são líquidos 

e as gorduras sólidas.  

 Acima estão representadas as estruturas espaciais de três substâncias, 

que apresentam o mesmo número de átomos de carbono. Porém, diferentes 

pontos de fusão (PF). Essa diferença no PF para essas substâncias com mesmo 

Fonte: Ribeiro et al. (2010). 
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número de átomos de carbonos, se deve a presença de insaturações que diminui 

o ponto de fusão, sendo esse efeito mais acentuado na forma cis e PF 

intermediário na configuração trans. 

 Os termos cis e trans, referem-se as substâncias que possuem mesma 

fórmula molecular (isômeros), mas apresentam fórmula estrutural diferentes e, 

consequentemente, propriedades diferentes. Esse tipo de isomeria é a 

geométrica. Daí a denominação gorduras trans ou ácidos graxos trans, pois são 

triacilgliceróis que possuem ácidos graxos com a configuração trans. Como pode 

ser visto na figura abaixo. 

 As principais fontes desses AGT na alimentação, são: por meio de 

transformações por micro-organismos presentes na flora do rúmen, no processo 

de desodorização de óleos vegetais e na hidrogenação de óleos vegetais 

(RIBEIRO et al., 2007). 

 Os alimentos provenientes de animais ruminantes, como: carnes, leites e 

derivados, são naturalmente a origem de ácidos graxos trans. Esses animais ao 

ingerirem os ácidos graxos cis, eles são transformados pelo processo de bio-

hidrogenação em ácidos graxos trans, ocorrendo por meio dos sistemas 

enzimáticos da flora microbiana do rúmen desses animais (MERÇON, 2010). 

 Os ácidos graxos trans também são formados por um processo induzido 

termicamente, desodorização industrial. Esse processo visa remover 

componentes voláteis de sabor e odor indesejáveis. Ocorrendo 

Disponível em: <http://www.emforma.net/11801-triglicerideos>. Acesso em 23 jun. 2017.  
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consequentemente, a isomerização de ácidos graxos cis presentes no óleo 

vegetal em AGT (MERÇON, 2010). 

 No entanto a principal fonte de ácidos graxos trans na alimentação, 

provém da hidrogenação catalítica parcial de óleos vegetais. A hidrogenação 

proporciona a modificação da estrutura e consistência de um óleo (RIBEIRO et 

al., 2007). A identificação da nocividade de ácidos graxos saturados a saúde e o 

colesterol presente em alimentos de origem animal, impulsionou a substituição 

por gorduras vegetais hidrogenadas (MERÇON, 2010). 

 Na indústria, a hidrogenação é realizada em tanques herméticos, nos 

quais ocorre a mistura do gás hidrogênio com o óleo e um catalisador, 

geralmente níquel. A adição dos átomos de hidrogênios a ligação dupla dos 

ácidos graxos do óleo vegetal, resulta na obtenção de produtos sólidos ou 

semissólidos com uma estabilidade maior em relação à oxidação. Esse estado 

sólido e semissólido, é devida a duas formas de hidrogenação industrial: a total 

e parcial. Na hidrogenação total, todas as ligações duplas carbono-carbono são 

saturadas, enquanto que no processo parcial ocorre a diminuição no teor de 

insaturação (MERÇON, 2010; NUNES et al., 2010).          

 Discussões tem sido recorrente, devido ao emprego das gorduras 

hidrogenadas e aos males causados pela presença dos ácidos graxos trans 

nestes produtos. Segundo Nunes et al. (2010), pesquisas têm indicado que os 

AGT são tão ou mais nocivos à saúde do que os ácidos graxos saturados, em 

virtude principalmente da elevação dos níveis de colesterol no sangue e, 

portanto, a elevação do risco de doenças cardiovasculares. Abaixo pontuamos 

algumas indicações de bibliografias que podem subsidiar o estudo desses 

conteúdos. 
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Quarto dia (01 de dezembro de 2015)  

 No momento de Aplicação do Conhecimento, planejamos duas atividades. 

Uma foi a produção de um texto em grupo, em que os educandos deveriam 

desenvolver uma discussão quanta a situação apresentada no primeiro 

momento, buscando articular a essa discussão aos conceitos químicos vistos na 

proposta de ensino. A outra atividade foi uma prova pedagógica (Apêndice C), 

aplicada individualmente, de modo a buscar entender os conhecimentos 

construídos pós unidade didática.  

 As atividades deste dia finalizaram a implementação da unidade didática, 

com essa turma.  
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CAPÍTULO 6 – RESULTADOS E DISCUSSÕES. 

 Neste capítulo, que consiste na concretização da segunda fase do estudo, 

realizamos as discussões sobre os resultados obtidos. Os resultados que 

discorremos nesta parte do trabalho, foram recolhidos na primeira fase de 

estudo, que organizamos aqui em três seções. A primeira, trazendo a 

caracterização da turma, obtida por meio da aplicação de um questionário 

intitulado de questionário inicial. O mesmo foi constituído de questões fechadas 

e um espaço aberto, caso os educandos pretendesse relatar algo que 

considerasse relevante e que as questões não tivessem contemplado. Este 

instrumento tinha o intuito de melhor compreender o público de estudo. Em 

seção posterior descrevemos os resultados provenientes das atividades da 

unidade didática, no intuito de depreender o efeito da proposta de ensino. Assim, 

podendo-se perceber as fragilidades e sucessos que serviram de parâmetro para 

avaliação da proposta didática, a qual faz parte do produto educacional. Na 

terceira seção, apresentamos o tratamento dado as perspectivas dos 

participantes sobre a metodologia, que assumimos nas aulas.   

 

6.1. CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES. 

 Conhecer o público em que se destina a ação educativa é um fator 

ignorado na abordagem tradicional. A educação bancária, definida por Freire 

(2005) é a que os papéis são estabelecidos verticalmente, onde o educador é o 

detentor do saber e os educandos os que nada sabem, assim cabe àquele dar, 

entregar, levar, transmitir os seus saberes aos segundos, consistindo-se em 

experiências narradas/transmitidas. Partindo-se desta concepção, o modelo de 

educação referido vê o processo de aprendizagem de maneira universal, 

ocorrendo da mesma forma independente do público. 

 Adotamos a concepção de que o processo de ensino e aprendizagem 

deve se adequar as características do grupo. Então, realizamos nessa primeira 

etapa, que antecedeu a implementação da proposta de ensino, e que se 

encaminhou juntamente com o desenvolvimento da mesma, a caracterização 

dos participantes da pesquisa, quanto aos aspectos de vida escolar e ao ensino-

aprendizagem da Química.  
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 O público ao qual desenvolvemos nossa investigação, são estudantes do 

CEJA professor Felipe Guerra. Esta instituição está localizada no bairro de 

Petrópolis, um bairro da região leste de Natal, sendo um ponto central e de 

acesso fácil a outros bairros da cidade. A escola é predominantemente 

circundada por prédios comerciais e outras escolas.   

O referido centro de educação oferta apenas educação na modalidade de 

jovens e adultos, a partir dos últimos anos do nível Fundamental até o nível 

Médio da educação básica. Estivemos presentes em todas as aulas do período 

letivo (seis meses), participando como ouvintes das aulas do professor 

responsável da sala. A nossa intenção era de nos familiarizarmos com a 

dinâmica da turma, ouvir experiências de modo informal por parte do professor 

e dos alunos, averiguar possíveis temáticas para o desenvolvimento da unidade 

de ensino e diminuir possíveis resistências do público a participação, quando 

fôssemos iniciar a implementação da unidade didática.  

Nenhum educando dessa turma residia no bairro em que se situa a 

instituição. Eles eram todos provenientes de bairros circunvizinhos, distantes e 

até de outras cidades da região metropolitana de Natal. Na tabela 7, temos 

expostos o quantitativo de estudantes por gênero e faixa etária. 

Tabela 7 – Grupos idade/gênero dos participantes. 
Faixa etária (anos) Gênero 

Homens Mulheres 

16 – 18 0 1 

19 – 25 5 7 

26 – 30 1 2 

31 ou mais 0 5 

Não respondeu 0 1 

Fonte: própria. 

 A turma era composta de vinte e três estudantes, destes apenas um não 

respondeu ao questionário de caracterização da turma. As respostas a esse 

questionário, se constituíram como fonte dos dados para a identificação das 

particularidades da turma. Alguns desses dados são apresentados ao longo 

desta seção. 
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 Na tabela 7, expomos a composição dos participantes, que possuía uma 

representação masculina de apenas seis educandos, predominando a faixa 

etária de 19 a 25 anos. Enquanto que o maior quantitativo de estudantes é do 

sexo feminino, dezesseis. Fato que pode ser fundamentado na declaração de 

Souza e Fonseca (2008), que aponta a ocorrência na sociedade brasileira, de 

um acréscimo das mulheres à escolarização e crescimento da sua inserção no 

mercado de trabalho, inclusive em profissões anteriormente destinadas ao 

público masculino.  

O aspecto da entrada no mercado de trabalho, nos leva a acreditar que 

seja uma justificativa para o aumento da procura pelo espaço escolar, tendo em 

conta as exigências atuais para uma melhor qualificação para se manter nesse 

espaço competitivo. 

 Os estudantes do sexo masculino são todos pertencentes a faixa etária 

de 19 a 25 anos, com exceção de um, que está na faixa etária subsequente (26-

30 anos). Quatro possuem atividade remunerada, um não possui e outro não 

respondeu a esse campo. As dezesseis estudantes estão distribuídas entre 

todas as faixas etárias e uma deixou o campo em branco. Entre elas, seis 

possuem atividade remunerada. Na tabela 8, dispomos o número de educandos 

por gênero e por tempo de estudo interrompido. 

Tabela 8 – Tempo de estudo interrompido. 

Tempo sem estudar 

(anos) 

Gênero 

Homens Mulheres 

1 2 4 

2 1 1 

3 1 0 

4 0 1 

5 ou mais 0 8 

Fonte: própria. 

 Da leitura que realizamos da tabela 8, fica evidente a expressiva 

quantidade de estudantes do sexo feminino que interromperam seus estudos em 

comparação com os do sexo masculino, ocorrendo uma maior concentração na 

faixa de cinco anos ou mais. A uma convergência no número do público do sexo 

masculino, no intervalo entre um a três anos. Dos grupos representativos das 
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mulheres e dos homens, apenas dois de cada grupo, ou seja, quatro estudantes 

não descontinuaram seus estudos. 

 O abandono escolar por esses sujeitos, é consequência de uma série de 

fatores. Segundo Friedrich et al. (2010), as motivações para interrupção, são: 

necessidade de trabalho, reprovações sucessivas e normas escolares que 

inviabilizam o acompanhamento da rotina escolar. 

 Outro destaque que podemos observar na tabela 8, como referido acima, 

é o de que o número total de mulheres que abandonaram os estudos é superior 

ao do masculino. Essa evasão feminina pode ser alusiva a alguns fatos, dentre 

os quais relatados por Camargo (2012), com sendo: o cansaço relacionado a 

dupla jornada de trabalho, questões que recaem sobre o casamento e a 

maternidade.   

No gráfico 1, demonstramos os dados relacionados a número de 

estudantes por natureza da instituição frequentada, nos níveis da educação 

básica, ensino fundamental – EF e ensino médio - EM.  

Gráfico 1 – Natureza das instituições frequentadas. 

 

 Ao observarmos o gráfico 1, percebemos que esse público em maior 

parte, teve toda a vida escolar em instituição de natureza pública, nos dois níveis 

da educação básica. Três alunos, durante o ensino fundamental, frequentaram 

tanto instituição de natureza pública quanto privada. Esta alternância foi apenas 

de um estudante durante o ensino médio. Apenas um educando frequentou 
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antes o ensino médio e os outro dezoitos tinham frequentado o ensino médio 

antes de iniciá-lo no CEJA. 

 Os dados apresentados no gráfico 1 nos dão uma ideia da pluralidade de 

experiências formativas que esse público passou, visto terem frequentado 

diferentes instituições na busca da conclusão da sua formação. Portanto, 

considerar no diálogo essas possíveis experiências, valores e conhecimentos 

formados nestes outros espaços educacionais, é importante para o 

enriquecimento dos saberes desse sujeito cognoscente.   

 Em outra indagação, foram questionados sobre quais motivos os levaram 

a cursar o ensino médio, gráfico 2. Os participantes foram orientados a marcarem 

mais de uma opção, caso possuíssem mais de uma motivação. 

Consequentemente, o número de respostas apresentadas no gráfico 2 podem 

exceder ao de educandos que se submeteram ao questionário.  

Percebeu-se que cerca de 77,3% da motivação da turma de estudo, vê no 

ensino médio uma alternativa de acessão, tanto profissional quanto possibilidade 

de prosseguimento dos estudos. Isto reflete o que aponta Friedrich et al. (2010, 

p. 402), ao expor que o retorno desse jovem a EJA concerne em uma busca de 

certificação, com a expectativa de: “[...] que teoricamente o colocaria no mercado 

de trabalho e teria o seu lugar na sociedade garantido, tendo com isso o resgate 

da auto-estima e passando a ser visto como um cidadão comum”. A leitura do 

gráfico 2, também nos fornece que seis estudantes são movidos a conclusão da 

educação básica e um se absteu de expor seu motivo.   

Gráfico 2 – Motivação ao cursar o ensino médio. 
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 Em questão posterior, inquirimos quanto a opção feita pela modalidade de 

ensino EJA, podendo também o estudante marcar mais de uma opção nesta 

pergunta. Os dados podem ser vistos no gráfico 3, em que é relacionado a opção 

de escolha pelo quantitativo de estudantes.  

Dos dados fornecidos pelo gráfico 3, percebemos que a escolha feita se 

relaciona com o fato de poder concluir o ensino médio em um intervalo de tempo 

menor. Possivelmente, como apontou um dos educandos no espaço destinado 

a outros motivos, isto se refere a idade. Um possível indicativo de que a 

percepção de aligeiramento, quanto a EJA, se afeiçoa como um coletivo de 

pensamento que permeia também a mente do próprio educando, como relata 

Lambach e Marques (2009, p. 228):  

Os diferentes coletivos de pensamento que poderiam ser 
identificados na circulação da idéia de aligeiramento imposto 
para a EJA, estariam localizados no grupo dos diretores e 
equipes pedagógicas, dos professores, familiares, dos próprios 
alunos [...]. 

No campo destinado a indicação de outros motivos, também foram 

sinalizados como causa o de terem que cuidar dos filhos e por faltarem poucas 

disciplinas para conclusão do ensino médio, já que a instituição oferta as 

disciplinas por blocos, possibilitando ao público cursar as disciplinas que não se 

obteve êxito, em outro período.   

Gráfico 3 – Opção pela modalidade EJA. 
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Química, referente a aspectos ligados a esse componente curricular. Novamente 

para essa questão, eles poderiam marcar mais de uma opção. 

Gráfico 4 – Como julgam os conteúdos da Química. 

 

  Os dados nos revelam um maior número de julgamento dos 

conhecimentos químicos como difíceis, e a necessidade de serem relacionados 
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Pois o ensino de Química deve assumir o sentido, como entendido por Oliveira 

et al. (2015), de um conhecimento de estreita relação com as implicações 

ambientais, politicas, sociais e econômicas. 

Nesta perspectiva da abordagem do ensino da Química, Caamaño (2007) 

relata que pode ela está relacionada a uma das causas das dificuldades ligadas 

ao processo de ensino. Se detém a transmissão de saberes acabados dos 

conceitos e teorias. Embora, como sinaliza Lambach e Marque (2009), os 

professores reconheçam a necessidade de uma abordagem metodológica que 
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que podem estar envolvidos, como o uso pelos educadores dessa modalidade, 

de uma linguagem específica da Química, fundadas em fixação de fórmulas e 

nomes de substâncias químicas. Na frequente resolução de problemas, 

matematizando fenômenos, sem tratá-los de modo qualitativo. 

Poucos estudantes utilizaram o espaço aberto do questionário, que 

disponibilizamos para eles expressarem algo que considerassem necessário. 

Apenas seis estudantes relataram algumas dificuldades enfrentadas no retorno 

aos estudos, como: o longo período que passaram sem estudar, o pouco tempo 

disponível para estudar, devido desenvolverem conjuntamente uma atividade 

laboral, e a idade, como já foi indicada anteriormente. Outra dificuldade relatada 

foi a falta de ajuda financeira por parte do governo para assistir no deslocamento 

até a escola. 

Atestamos aqui a heterogeneidade do público que chega a essa 

modalidade de ensino, corroborando com sinalizações já relatadas (BRASIL, 

2007), no qual este perfil vem apresentando mudanças, quanto a idade, 

expectativas e comportamentos. Tudo isto requer uma atenção das políticas 

educacionais, que frequentemente relegam essa modalidade a um segundo 

plano, refletindo-se como uma falta de prioridade política.  

Por meio de nossa vivência com esse público, passou-nos uma impressão 

por parte de alguns educadores, de uma atribuição de reduzido valor a essa 

modalidade. Também a carência de recursos didáticos no ensino de Química.   

 

6.2. ATIVIDADES DA PROPOSTA DE ENSINO.  

 Nesta seção, trazemos uma exposição e discussão dos resultados que 

obtivemos por meio das atividades da sequência de ensino. A implementação da 

proposta foi feita por nós. O professor da turma só acompanhou a efetuação da 

unidade didática, sem intervir diretamente.  Vimos como relevante partilhar com 

a turma todos os momentos, desde a caracterização do público, o 

desenvolvimento da proposta que emergiu da vivência com esses educandos e 

sua finalização com a aplicação. A execução da mesma se deu no período de 
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23, 24, 30 de novembro e 01 de dezembro de 2015. Esses encontros totalizaram 

dez aulas. 

 A primeira atividade, com a leitura de uma matéria jornalística que discutia a 

respeito do excesso de peso e obesidade, utilizamos uma situação real, 

possivelmente presenciada pelos estudantes. A leitura ocorreu em pequenos 

grupos. Estes grupos foram estabelecidos usando-se como critério de formação, 

o de colocarmos como representante do grupo um estudante que apresentou 

facilidade na compreensão de estudos trabalhados anteriormente pelo professor 

da turma, referente ao plano de ensino dele. Vislumbramos nessa estratégia de 

formação, a possibilidade que esses representantes auxiliassem aos que 

demonstrassem um pouco de dificuldade nas atividades e incentivassem eles a 

participar das discussões do tema. Isto via diálogo, que é um dos pressupostos 

a prática da educação problematizadora, tratada por Freire (2011). 

 Os grupos que foram formados permaneceram fixos e trabalharam juntos ao 

longo da unidade didática, e em todas as atividades que assim o requeressem. 

Sempre em momentos posteriores, o debate era socializado com toda a sala. 

Para atividade de discussão do texto, os educandos tiveram que se 

posicionar quanto aos pontos centrais do texto e a problemática apresentada, 

que foi o excesso de peso e obesidade. Para destaque dos pontos centrais do 

texto foram expostos na lousa as questões do quadro 2, que serviram como 

pontos de partida, tanto para discussão nos pequenos grupos, quanto para a que 

foi realizada com toda a sala. 

Quadro 2 – Questões para discussão do texto. 

Questões de roteiro para discussão do texto 

Quais os principais fatores que levam ao aumento do número de pessoas com 
excesso de peso e obesidade? 

Quais riscos à saúde a pessoa que está com excesso de peso ou obesidade 
apresenta? 

Quais tipos de alimentos mais contribuem para o aumento de peso? 

Fonte: própria. 

 Ao serem realizadas as discussões com a turma, as respostas foram 

sintetizadas e registradas na lousa, a qual foi fotografada e posteriormente 

registrada no protocolo de observação. A síntese do que construímos 
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(pesquisadores e educandos) por meio da leitura do texto, discussões e das 

experiências trazidas pelos estudantes, podem ser observadas no quadro 3. 

Quadro 3 – Síntese das discussões do texto. 

Síntese das discussões do texto 

Quais os principais fatores que levam ao aumento do número de pessoas com 
excesso de peso e obesidade? 

▪ Mudanças nos hábitos alimentares, devido correria do dia a dia e facilidades 
dos alimentos prontos; 

▪ Falta de atividades físicas (sedentarismo). 

Quais riscos a pessoa que está com excesso de peso ou obesidade apresenta? 

▪ Problemas de coração; 

▪ Falta de ar (problemas respiratórios); 

▪ Diabetes tipo II; 

▪ Pressão arterial alta; 

▪ Depressão; 

Quais tipos de alimentos mais contribuem para o aumento de peso? 

▪ Alimentação industrializada (excesso de açúcar, sal e gorduras).  

Fonte: própria.   

 O momento da problematização inicial viabilizou um maior envolvimento dos 

educandos, oportunizando a dialogicidade. Por meio desta, eles trouxeram suas 

percepções à tona e suas experiências, quanto a aspectos que estavam ligados 

a situação apresentada no texto. Além de motivar e aproximá-los da temática de 

estudo, relacionado ao conhecimento químico. 

 Na síntese do quadro 3, percebemos o quanto o diálogo foi válido, pois os 

educandos trouxeram as ideias e fatores relacionados a problemática. Isto 

viabilizou o encaminhamento para os momentos subsequentes, onde foram 

trabalhados os conteúdos factuais, conceituais, procedimentais, como também 

a busca de despertar nos educandos os possíveis conteúdos atitudinais 

relacionado a temática. Assim, procedeu-se a integração deles na construção de 

seus conhecimentos, mediatizado por esse fenômeno da realidade da 

sociedade. 

 Nesta perspectiva, onde o ensino se contrapõe a visão conteudista, 

ocorrendo de modo contextualizado, é mencionado por Oliveira et al. (2015), 
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como fundamental para oportunizar que os estudantes compreendam o mundo 

em que vivem. Levar ao compromisso de tomar decisões, melhorando sua 

qualidade de vida, buscando a diminuição das desigualdades sociais, culturais e 

éticas.  

 Essa experiência demonstra conformidade com o entendimento do papel 

da educação na perspectiva de Paulo Freire, como prática da liberdade. Esta 

sinalização é dada por Menezes e Santiago (2014), ao falarem da função da 

educação no entendimento de Freire. Nesta prática, o educador(a) e 

educando(a) se tornam protagonistas no processo, dialogam e constroem o 

conhecimento mediante a análise crítica das relações entre os sujeitos e o 

mundo.   

 Na etapa final da problematização inicial, pretendemos despertar nos alunos 

a necessidade de novos conhecimentos para uma melhor compreensão da 

situação. Na busca que eles reconhecessem essa necessidade, aplicamos um 

questionário, o qual reproduzimos no quadro 4. Essa atividade possibilitou 

também ter acesso as ideias iniciais que os estudantes possuíam, relacionadas 

aos conteúdos conceituais que seriam tratados. 

Quadro 4 – Questões para induzir a novos conhecimentos. 

Questões indicativas a necessidade de novos conhecimentos 

As gorduras são boas ou ruins para saúde? Justifique. 

O que é gordura trans? 

Você já observou se em algum alimento consumido por você tinha gordura trans? 

Existe alguma relação entre gordura trans e a química? 

Fonte: própria. 

 Para esse questionário, orientamos os educandos para preencherem 

individualmente e sem consulta a quaisquer recursos. Nossa intenção era de 

reconhecer suas ideias prévias sobre os conceitos a serem abordados. Portanto, 

não esperávamos respostas com domínio conceitual consistente. A outra 

finalidade era que, diante das indagações, sentissem a fragilidade de 

informações para responder aos questionamentos, percebendo a necessidade 

de aprofundarem um pouco mais seus conhecimentos, para terem um melhor 

entendimento desses conteúdos conceituais. 
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 Percebemos nos questionamentos, um elemento essencial, que foi a 

busca. Visto que, para cada questão que foi feita, novas informações 

necessitaram serem obtidas. Isto então, apresenta-se como força motriz capaz 

de gerar uma reconstrução do conhecimento, possibilitando uma ampliação do 

entendimento de um certo fenômeno/objeto de estudo. 

 Os questionamentos proporcionam a promoção do que Freire (2011) 

chama de curiosidade epistemológica. Para ele: “o exercício da curiosidade 

convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a capacidade de conjecturar, de 

comparar, na busca da perfilização do objeto ou do achado de sua razão de ser”. 

 Na primeira pergunta do questionário, retratada no quadro 4, solicitamos que 

os estudantes respondessem e apresentassem suas justificativas sobre se as 

gorduras são boas ou ruins para a saúde. Para tanto, na apreciação das 

respostas dos estudantes, fizemos uso da estratégia de Análise de Conteúdo.  

 Por meio de uma leitura flutuante, passo subsequente a definição do corpus 

da pesquisa pela AC, selecionamos alguns índices textuais e indicadores, que 

em fase posterior da análise nos permitiram classificar as repostas por 

categorias, as quais foram: ‘Boa coerência’, ‘Coerência insuficiente’ e ‘Resposta 

imprecisa’. 

 Os índices e indicadores, que possibilitaram a organização das respostas 

nas respectivas categorias, foram: para a categoria ‘boa coerência’, as respostas 

que quando mencionavam ser boa a gordura, traziam a sinalização da 

importância para o organismo ou o tipo mais adequado para o consumo humano; 

na categoria, ‘coerência insuficiente’, as que apresentavam argumentação ao 

fato de serem ruins a saúde, porém não indicavam em qual situação, como por 

exemplo consumo em excesso; e para a última, ‘resposta imprecisa’, as que não 

expunha um posicionamento, nem argumentação.  

Na tabela 9, trazemos alguns exemplos de respostas apresentadas pelos 

estudantes, pertencentes a cada uma das respectivas categorias. As 

transcrições das respostas dos estudantes foram reproduzidas sem nenhuma 

modificação. 

Tabela 9 – Exemplos de respostas por categorias. 
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Categorias Exemplos de respostas  

Boa coerência  “Depende do tipo. Se for gordura 
insaturada é boa pra saúde porém se for 
saturada pode causar problemas de 
colesterol” 
 
“A gordura é essecial para o nosso corpo 
mas em exesos e prejudicial a saúde” 
 
“As gorduras boas são as que fazem bem 
ao organismo como as naturais. Por 
exemplo: a gordura do abacate, do 
amendoim, do coco, etc. Essas são 
gorduras boas. As ruins são as frituras, as 
gorduras animais, e as artificiais e fazem 
mal ao organismo, principalmente ao 
coração, causando infartos”  

Coerência insuficiente “Ruins, podem entupir as veias e causar 
infarto” 
 
“São ruins. Porque afetam nosso 
organismo e pode trazer problemas de 
saúde” 

Resposta imprecisa “Depende! Por parte faz bem” 
 
“Dependendo da gordura se for trans” 

 Fonte: própria. 

 Ao analisarmos as respostas, inferimos que por mais que apareçam 

algumas premissas que aludam na compreensão dos conceitos químicos, as 

primeiras ideias não apresentam uma clara exposição, por fatores já 

mencionados anteriormente. 

 As respostas também possuem uma característica generalista, sem uma 

conceituação do ponto de vista químico, devido possivelmente a um saber 

construído a partir de informações vinculadas na mídia e/ou experiências 

cotidianas, que não permite uma articulação mais aprofundada com o 

conhecimento científico. Também pode se relacionar as ideias construídas a 

partir do texto discutido na problematização inicial. No estudo realizado por 

Silveira, Fiorindo e Silva (2008), que ao investigar as concepções sobre óleo, 

gordura e gordura trans, com uma turma do ensino médio, eles reconheceram 

essa dificuldade dos estudantes em relacionar o saber escolar com o saber 

cotidiano.  

 No gráfico 5, são expostas as categorias com o respectivo quantitativo de 

resposta dos educados. 
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Gráfico 5 – Categorias por número de respostas. 

 

 A partir do gráfico 5, observamos o maior número de resposta situados entre 

as categorias ‘coerência insuficiente’ a ‘resposta imprecisa’. Conjuntura 

esperada, pois anteveem-se ao momento de discussão conceitual. Embora os 

estudantes já tinham estudando a química orgânica e, portanto, visto alguns 

conceitos que poderiam dar suporte nas respostas, o conteúdo de ácidos graxos 

e gorduras não tinha sido trabalhando. 

 Na segunda pergunta, esperava-se reconhecer nas respostas dos 

estudantes, quais ideias eles possuíam a respeito do que é uma gordura trans. 

Para essa questão, previa-se um maior número de resposta do saber cotidiano, 

visto esse tema ter sido alvo de várias matérias jornalísticas.  

 Fonseca e Loguercio (2013) relatam terem encontrado respostas que 

ratificam os resultados de outras pesquisas já realizadas, quanto a importância 

dos meios de comunicação de massa, como meio de acesso as informações 

ligadas a temática nutricional.  

Outra finalidade, era de trazer a iniciação dos conceitos que seriam 

trabalhados com eles. Para tratamento das respostas, fizemos uso das mesmas 

categorias utilizados para a primeira questão. Foi adicionando apenas a 

categoria ‘não respondeu’ para o campo em branco. Na tabela 10, expomos os 

números de respostas para cada categoria, em conformidade com os índice 

textual e indicador. 

Tabela 10 – Respostas da segunda questão referente a cada categoria. 
Categorias Exemplos de respostas Nº de respostas 
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Boa coerência  “Gordura trans é um tipo de gordura 
animal formada por um processo 
químico, por ácidos graxos. Que 
não é bom para a saúde” 

01 

Coerência insuficiente “É aquela de origem animal, ou 
formada por algum processo 
químico” 
 
“São gorduras artificiais, feitas em 
laboratórios, são manipuladas, 
diferente das gorduras animais e 
vegetais” 

04 

Resposta imprecisa “Gordura trans, e um tipo de 
gordura que faz mal para a nossa 
saúde” 
 
“Gordura trans é que tem nos 
alimentos em essencial nos 
industrial”  

10 

Não respondeu - 01 

 Fonte: própria. 

 Ao realizarmos a leitura do Tabela 10, percebemos que os educandos 

possuem uma certa ideia a respeito da temática, possivelmente vinculado a 

matérias de noticiário. Considerando que esse tema tem sido alvo de discussão 

na mídia em algumas ocasiões. Esse fato, pode ser sustentado também a partir 

dos índices textuais e indicadores presentes nas respostas, que são também 

bem presentes no discurso midiático, tais como: “gordura que faz mal a saúde”, 

“formada por um processo químico” e “gordura presente em alimentos 

industrializados”.  

Ressaltamos que há uma divergência entre o número que está sendo 

citado na tabela 10, e o de educandos que responderam o questionário, em um 

total de 19 estudantes. Uma vez que, as respostas de três participantes não 

foram enquadradas em nenhuma das categorias levantadas, visto que os 

mesmos utilizaram consulta a internet por meio de celular.  

 A atitude destes educandos não sofreu no momento nenhuma inibição 

mesmo tendo orientado na aplicação, que eles deveriam preencher de acordo 

com os conhecimentos que detinham sem nenhum tipo de consulta.  

 A conduta destes três alunos nos remete a preocupação do educando em 

dar uma resposta que é esperada pelo professor. Uma postura cristalizada pela 

educação tradicional, em que o estudante deve devolver ao professor uma 
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resposta previamente estabelecida, ratificando uma visão reducionista do 

processo de aprendizado, em contraste ao que expõe Freire (2011, p. 68) “[...] 

somos os únicos em quem aprender é uma aventura criadora, algo, por isso 

mesmo, muito mais rico do que meramente repetir a lição dada” (grifo do autor). 

 Na penúltima pergunta do questionário 1, as respostas foram diretivas, as 

quais podemos estabelecer duas categorias, e conforme dois índices: resposta 

‘não exemplificada’, quando só dizia que sim, não ou não recordava, e resposta 

‘exemplificada’, quando em conjunto com a resposta traziam um exemplo de 

alimento, que possivelmente possuía gordura trans. Não qualificamos se os 

exemplos mencionados por eles possuíam ou não ácidos graxos trans. 

 No gráfico 6, são apresentados os dados do número de respostas por 

categoria. 

Gráfico 6 – Gordura trans nos alimentos. 

 

 No gráfico 6, observamos uma harmonização no número de respostas 

entre as categorias. A inferência que fizemos baseados nas respostas e no 

gráfico, é de que os estudantes possuem um entendimento quanto a presença 

da gordura trans em alimentos, principalmente nos industrializados. 

Possivelmente, devido a isto ter sido recorrente na mídia.  

 As matérias relacionadas aos ácidos graxos trans, estimulavam a redução 

desta nos alimentos. Também é frequente os destaques nas embalagens dos 

produtos industrializados, relatado a ausência deste tipo de gordura. Estes tipos 

de publicidade, podem ser devido ao reconhecimento da nocividade desse tipo 
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de gordura para saúde e imposições de leis, que orientam a redução do uso pela 

indústria alimentícia. 

 Dispomos na tabela 11, os dados recolhidos a partir da última pergunta 

do questionário. Na classificação das respostas, seguimos os índices textuais e 

indicadores, os quais permitiram agrupar essas respostas nas categorias já 

adotados nas análises de questões anteriores. 

 Nesta última pergunta, solicitamos aos estudantes que se posicionassem 

quanto a existência ou não de relação entre a gordura trans e a química. Poucos 

estudantes apresentaram uma resposta possuindo indicações da relação entre 

a gordura e a química, como pode ser visto na tabela 11. As poucas respostas, 

que trazem como índice, ser um processo químico ou feita em laboratório e 

possuírem cadeias carbônicas, fazendo referência possivelmente a uma reação 

química e que as gorduras possuem em suas estruturas cadeias carbônicas, 

respectivamente.  

Tabela 11 – Respostas referentes a existência de relação entre gordura trans e a 
Química. 

Categorias Exemplos de respostas Nº de respostas 

Boa coerência  “Existe sim, gordura trans é 
formada em um processo químico e 
é uma cadeia carbonica” 
 
“Sim pois é um tipo de gordura 
formada por um processo químico” 

05 

Coerência insuficiente “Sim, que tem gordura que serve 
pra usa com a química como o óleo” 

01 

Resposta imprecisa “Sim mais não sei qual é” 
 
“Sim mais não sei porque” 

12 

Não respondeu - 01 

Fonte: própria. 

 Na leitura que realizamos por meio dos dados expostos na tabela 11, 

percebe-se um expressivo número na categoria de ‘Respostas imprecisas’. Uma 

foi enquadrada na categoria ‘Coerência insuficiente’, visto não ter apresentado 

os termos em uma ordem coesa, e um pequeno grupo de participantes, cinco 

estudantes, tiveram suas respostas na categoria ‘Boa coerência’. A impressão 

que podemos construir por meio desses dados, é que os educandos quando 

expressam os conhecimentos químicos têm dificuldades de expressaram esses 

saberes utilizando uma linguagem cientificamente adequada.    
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 No encontro do dia 24 de novembro, inicializou-se o segundo momento 

da dinâmica, que foi a Organização do Conhecimento. Realizou-se a atividade 

da leitura de rótulos de alimentos industrializados. Essa tarefa foi realizada em 

grupos, sendo esses os mesmos que foram estabelecidos no início das primeiras 

atividades. 

Destaca-se a relevância desta atividade, pois por meio dela vemos no 

estudante o reconhecimento de produtos alimentícios que os mesmos 

consumiam. Porém, eles não atentavam para as informações nutricionais, a 

relação entre os componentes destes alimentos e os riscos à saúde, quando 

consumidos indiscriminadamente. 

 Segundo Klichowski e Silva (2008), a leitura de rótulos de alimentos, 

promove a análise, discussão e compreensão das informações que se referem 

a gorduras. Estes autores ainda acrescentam, que o entendimento da 

composição dos alimentos industrializados, é: 

[...] de fundamental importância, pois vai possibilitar ao aluno um 
aprendizado do conhecimento da Química do cotidiano, bem 
como conscientizá-lo sobre os benefícios ou os danos que os 
mesmos podem causar a nossa saúde (KLICHOWSKI; SILVA, 
2008, p. 8). 

 Para essas discussões com as equipes de trabalho, participamos e 

buscamos envolvê-los no diálogo. Sempre tivemos a pretensão de desenvolver 

nos educandos sua autonomia, em conformidade com as premissas freireanas 

de uma educação problematizadora, que segundo Freire (2005) é possibilitada 

pelo diálogo entre os entes da ação educativa. 

No quadro 5, trazemos o roteiro que deu norte as discussões nos grupos, 

como também a reprodução de alguns apontamentos produzidos por eles. 

Nomeados pela letra “G”, fazemos referência ao grupo e o respectivo número 

correspondente ao mesmo. 

  Quadro 5 – Questões roteiro da tarefa. 

Questões que nortearam a discussão da leitura dos rótulos 
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▪ A partir de quais informações (da tabela e ingredientes) reconheceu a presença 
de AGT? 

G1: “Biscoito cookie sabor chocolate: informa na tabela a presença de gordura 
trans, porém nos ingredientes não. Já, o panettone gotas de chocolate, tem na 
tabela e nos ingredientes: ‘mono e diglicerídeos de ácidos graxos’. Biscoito 
rosquinha sabor de leite tem na tabela.” 

▪ Qual tipo de alimento que possui maior teor de gordura trans? 

G2: “Panetone – gotas de chocolate tem maior quantidade de gordura trans.” 

▪ As informações dos rótulos dos produtos são claras e fácil de reconhecer quais 
tipos de ingredientes possuem?  

G3: “Alguns produtos são fáceis devido as informações nutricionais, tabela por 
porções e também porque vem descrito os ingredientes, mas outros produtos não 
vem bem especificados.” 

▪ As informações deveriam ser mais claras? Justifique. 

G3: “Deveriam ser mais claras e deveriam ser mais explícitas porque abrangeria 
melhor todas as classes sociais de consumidores. Ex.: Existem palavras que não 
é do conhecimento de pessoas que não conhecem no caso sobre produtos 
químicos, nutrição e alimentação e sobre gorduras. Muitos são bem difíceis de 
identificar o que significam. Mas atualmente já melhoraram porque antigamente 
nem essas tabelas e ingredientes vinham escritos nos produtos.”   

Fonte: própria. 

Na análise que fazemos dos dados gerados por meio das discussões, 

percebemos o envolvimento dos estudantes na participação das tarefas. Seus 

apontamentos demonstram o reconhecimento das informações nos rótulos dos 

produtos. Por meio desta atividade, relatamos as possíveis formas como são 

nomeados os ácidos graxos trans. Essa dinâmica dialógica, também abriu 

espaço para eles trazerem saberes de suas experiências, tais como na citação 

do G3, quando relatam sobre a melhoria ocorrida na forma de apresentação das 

informações nos rótulos dos alimentos. 

Esse momento também propiciou uma melhora na postura dos 

educandos. Percebemos sua abertura ao diálogo, e em consequência disto, 

como aponta Freire (2011, p. 132): 

O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu 
gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação 
e curiosidade, como inconclusão em permanente movimento na 
história.        

Vemos também nestes momentos de discussões, uma maneira de 

integrar esses educandos no processo educativo e não os apassivar. Neste viés, 
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Imagem 1: As Três 
Graças. 

 

Imagem 2 - Profissionais da moda 

entendemos essa postura como antagônica a concepção compensatória de 

educação, a qual segundo relata Di Pierro (2005), acaba por categorizar os 

jovens e adultos como inexperientes e com falta de conhecimento escolar, 

favorecendo uma visão preconceituosa que subestimam os estudantes, 

prejudicando o reconhecimento dos conhecimentos adquiridos por eles no 

convívio social e no trabalho. 

 No terceiro encontro, no dia 30 de novembro, iniciou-se uma aula 

expositiva-dialogada, dando continuidade a abordagem da temática do excesso 

de peso e obesidade e fazendo a relação com ácidos graxos trans e gorduras. 

Foi discutido a questão do padrão estético corporal, o quanto ele é mutável e 

dependente de alguns fatores, como o tempo, percepção da sociedade, e que 

atualmente os meios massivos de comunicação acabam tendo forte influência, 

ditando esse padrão. 

 O desenvolvimento da aula de modo expositivo-dialógico, para esse 

diálogo sobre o padrão de beleza, teve como base as figuras 1 e 2. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Wikipedia3.    Fonte: A cultura da beleza4. 

 Seguidamente, foi estabelecido uma discussão a respeito da autoimagem 

e a possibilidade de visões distorcidas quando temos uma ideia deturpada sobre 

nosso corpo, e que esta ideia pode nos levar a doenças como os distúrbios 

                                                           
3 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/ficheiro:Peter_Paul_Rubens_026.jpg>. Acesso em 
21 nov. 2015.  
4 Disponível em: <http://aculturadabeleza.blogspot.com.br/2010_10_01_archive.html>. Acesso 
em 21 nov. 2015. 
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alimentares. As figuras 3 e 4 expõem esses distúrbios. Elas foram projetadas 

para eles como referência para o diálogo. 

 Foi debatido quais parâmetros podem nos fornecer uma melhor ideia a 

respeito do estado nutricional, tais como: índice de massa corporal – IMC e 

circunferência abdominal. Ressaltou-se que o acompanhamento com um 

profissional da área da saúde, pode nos auxiliar esclarecendo as dúvidas, quanto 

a aparência estética. 

Imagem 3: Anorexia   Imagem 4: Obesidade 

   

Fonte: Curvas ideais5.    Fonte: Estética biomédica natural6

                                                           
5 Disponível em: <http://www.curvasideais.com.br/ditorcao-da-imagem-corporal/>. Acesso em 18 
nov. 2015.  
6 Disponível em: <http://biomedicanatural.blogspot.com.br/2012/02/obsidade-o-mal-do-
seculo.html>. Acesso em 18 nov. 2015. 
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 A abordagem conceitual da química na temática trabalhada, iniciou-se de 

modo mais especifico a partir deste quarto dia, 01 de dezembro de 2015, 

seguindo a mesma estratégia anterior (exposição-dialógica).  

 Apresentamos para os estudantes, o que significa gordura e óleo na 

Química, e qual a principal classe de compostos que constituem os óleos e 

gorduras. Mostramos alguns fatores, tais como: isomeria cis/trans e influência 

dessas configurações na reatividade biológica, fontes de obtenção dos ácidos 

graxos trans (biohidrogenação, desodorização industrial de óleos vegetais e 

hidrogenação catalítica parcial de óleos vegetais), a presença delas na 

alimentação, a propriedade física de ponto de fusão, algumas doenças, riscos à 

saúde propiciada pelo consumo excessivo dos ácidos graxos trans. Para 

finalização da aula expositiva-dialogada, exibiu-se um vídeo7 que tratou sobre a 

doença arteriosclerose, doença causada pelo consumo excessivo de gorduras. 

 Passando essa fase, deu-se o terceiro momento pedagógico, que é a 

Aplicação do Conhecimento. Constituiu-se de um espaço para que os 

estudantes pudessem, a partir dos conhecimentos incorporados, realizar uma 

melhor interpretação e análise da situação inicial trabalhada que direcionou o 

estudo do tema de ácidos graxos e gorduras, bem como a aplicação a outras 

situações. 

 Neste terceiro momento, foram realizadas duas atividades. Uma foi a 

produção de um texto em grupo, levando-se em conta a situação apresentada 

inicialmente, em que o Rio Grande do Norte aparece como o estado do Nordeste 

com alto índice de sobrepeso e obesidade. O grupo deveria discorrer sobre os 

principais fatores causadores da obesidade, alimentos que mais a propicia, 

riscos à saúde e alternativa para combater o excesso de peso e obesidade e 

articular alguns conceitos químicos que foram abordados durante as aulas. A 

segunda atividade, foi uma prova pedagógica que será detalhada mais à frente. 

 Da análise dos textos dos quatro grupos, observamos que surgiram várias 

discussões e sugestões, quanto aos fatores que propiciam o excesso de peso e 

obesidade, como nas citações abaixo: 

                                                           
7 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=qPiVDpaNxOw> Acesso em 29 no. 2015. 
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G4: “O excesso de peso está relacionado ao sedentarismo, as pessoas se 

acomodam, passam a se alimentar cada vez mais com produtos industrializados” 

G3: “[...] crescem o número de pessoas sedentárias, que não praticam esportes, 

se alimentam mal, passam muitas horas na frente do computador, das 

televisões, dos celulares e não se preocupam com o estado de saúde [...]” 

 Percebemos essa conscientização, quanto a consequências do estilo de 

vida que se adota refletido na saúde. Trouxeram também indicações de 

alimentos nocivos e relacionaram a presença de AGT, como no exemplo abaixo: 

  G1: “[...] evitar alimentos como: sopa enlatadas, molhos prontos, sorvete, 

salgados, margarina, [...]. Estes tipos de comidas são principais fontes de ácidos 

graxos trans, na alimentação humana, pois a ingestão excessiva desses ácidos 

graxos do tipo trans acarreta malefícios à saúde, principalmente devido a 

alterações dos niveis de colesterol no organismo.”    

   A segunda atividade deste terceiro momento, na qual houve o 

encerramento da UD, foi uma prova pedagógica. Para esta PP, os educandos 

tiveram de responder, individualmente e sem consulta a qualquer material 

didático, a duas questões relacionadas ao conteúdo de ácidos graxos e gordura, 

trabalhado com eles na UD. A mesma foi aplicada com a intenção de ter uma 

percepção particularizada do desenvolvimento dos estudantes, como os 

mesmos expressavam esses conhecimentos individualmente por meio escrito, 

sobre a temática abordada durante as aulas. 

 A alternativa A da questão 1, solicitava aos estudantes que realizassem 

uma leitura do rótulo de uma margarina. Os mesmos deveriam indicar a partir 

desta leitura, se o produto apresentava ou não ácidos graxos trans. Como 

decorrência da análise das respostas apresentadas, levantamos as seguintes 

categorias: ‘Reconhecem’, para as respostas que traziam como índices textual 

e indicadores, afirmativas a presença dos ácidos graxos trans e que relatavam 

como ou onde estavam essa informação no rótulo. ‘Não reconhecem’, para os 

que afirmaram não conter AGT na composição da margarina; e ‘Indefinido’, os 

que apresentaram uma resposta dúbia. O gráfico 7, traz os dados relativos ao 

quantitativo de resposta por categoria, a esse subitem da questão 1. 
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Gráfico 7 – Respostas a alternativa A da questão 1. 

 

   A leitura que se faz do gráfico acima, demonstra que 52,6% reconhece a 

presença dos AGT na composição da margarina, a partir das informações 

retiradas dos rótulos. Indicaram que, embora na tabela nutricional não apresente 

a informação, nos ingredientes essa gordura está relacionada. Fato que pode 

ser visto nos exemplos das respostas dadas por eles, transcritas abaixo: 

Educanda 5: “Sim, na tabela não apresenta valor da gordura trans, mas nos 

ingredientes apresenta” 

Educanda 6: “Sim. Na tabela diz que não tem esse tipo de gordura na margarina, 

porém, nos ingredientes diz que existe a gordura” 

 Percebe-se ainda uma fragilidade na leitura das informações contidas em 

rótulo de alimentos, por parte dos estudantes. Eles não fizeram referência a 

proporção do produto que é indicada na tabela, a qual são apontadas as 

quantidades das composições por certa proporção do produto. Sendo essa uma 

das causas de o AGT aparecer discriminado só nos ingredientes e não na tabela, 

devido ao quantitativo do nutriente para dada proporção ser baixo.  

 Essa falta de atenção a todas informações presentes no rótulo, que 

levaram os estudantes não mencionarem a proporção do produto que estava 

sendo discriminado seu quantitativo de nutrientes, é possivelmente devido ao 

fator que induziu a alguns educandos a afirmarem não haver AGT na margarina. 

Isto pode estar relacionado a expressão de uma das peculiaridades do erro, 

característico de resposta dadas pelos estudantes, que é mencionada por 
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Carrascosa (2005, p. 186), “se trata de respostas que normalmente são dadas 

de forma rápida e sem hesitação, com a convicção de que estão certas”. 

 Dos dezenove participantes que realizaram a prova pedagógica, dois não 

foram enquadrados nas categorias estabelecidas, devido a contradição ao 

afirmarem a não presença de AGT, ao responderem a alternativa A da primeira 

questão. Contudo, para a alternativa B da mesma questão, declararam ter AGT, 

apresentando a justificativa baseada nas informações da lista de ingredientes. 

 As respostas a alternativa B da questão 1, estão expostas na tabela 12. 

Nesta alternativa, os estudantes deveriam se posicionar quanto a forma de 

apresentação das informações no rótulo, e se estão de acordo com o artigo do 

código de defesa do consumidor (CDC), retratado no enunciado da questão. 

Tabela 12 – Respostas alternativa B da questão 1. 

Categorias Nº de alunos 

Não concordam 17 

Concordam 02 

Fonte: própria. 

 Para esta pergunta, temos as respostas quase que unanimes, afirmando 

o desacordo com a norma do CDC. Eles usam como argumentação, a oposição 

com a norma, o fato de na tabela não está descriminado a quantidade de gordura 

trans, como pode ser constatado na citação do estudante, abaixo reproduzida. 

Educando 7: “Não. Pois as normas do CDC diz que as informações tem que ser 

claras e precisas e o rótulo do produto não contém as informações de acordo 

com o CDC.”    

 Para as respostas ao questionamento seguinte, a segunda pergunta da 

PP, foi possível fazer uso das mesmas categorias utilizadas anteriormente na 

classificação das respostas, as quais foram: ‘Boa coerência’, quando a resposta 

do educando apresentava índices textual, indicadores a algum elemento 

necessário pertencente ao conceito estudado, ‘Coerência insuficiente’, quando 

a resposta se demonstra generalista, sem elementos necessários ao conceitos 

estudados, ‘Reposta imprecisa’, ao configurar uma fuga a finalidade da questão 
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e a categoria ‘Não respondeu’, para o campo deixado em branco. A tabela 13, 

traz os dados referente a essa questão. 

Tabela 13 – Respostas da questão 2 da prova pedagógica. 

Categorias Nº de alunos 

Boa coerência conceitual 03 

Coerência conceitual insuficiente 11 

Resposta imprecisa 02 

Não respondeu 03 

Fonte: própria. 

 Os dados dispostos na tabela 13, nos possibilitam constatar que houve 

uma melhora significativa nas respostas dadas, visto ter ocorrido um decréscimo 

do quantitativo de respostas as categorias ‘Resposta imprecisa’ e de ‘Não 

respondeu’. Porém, ainda é preciso rever alguns pontos, como por exemplo 

trabalhar melhor a linguagem química para oportunizar aos estudantes uma 

melhora nas discussões conceituais.  

 No quadro geral, a maioria do público traz respostas generalistas, sem 

relatar os conceitos de maneira clara. Abaixo reproduzimos as respostas de dois 

educandos, que apresentaram uma boa coerência conceitual, considerando que 

essa categoria não signifique que a resposta esteja totalmente adequa do ponto 

de vista conceitual, mas que apresente alguns elementos do mesmo. Portanto, 

o enquadramento em ‘boa coerência’, refere-se à aproximação ao conceito de 

gorduras trans (ácidos graxos trans).   

Educando 8: “Acidos graxos do tipo trans feitos em laboratório, com variações 

na isomeria geométrica. A gordura trans quando consumida excessivamente 

pode causar problemas de saúde como obesidade, problemas cardiacos e 

alteração no colesterol.” 

Educando 9: “Um tipo de gordura formada por um processo químico 

(hidrogenação, no qual óleos vegetais líquidos são transformados em ácidos 

graxo trans, gordura sólida, não faz nada bem a saúde: aumenta o colesterol 

ruim e, ao mesmo tempo, reduz o bom.” 
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6.3. A UNIDADE DIDÁTICA NA PERSPECTIVA DOS EDUCANDOS 

 O encontro que ocorreu no dia 07 de dezembro de 2015, finalizou a nossa 

intervenção na escola.  Neste dia foi realizada a aplicação de um questionário 

final, no qual os educandos deveriam manifestar suas opiniões quanto a 

proposta trabalhada com eles.  

 Essa avaliação por parte dos educandos, foi estruturada em dois aspectos 

que foram distribuídos em doze indagações fechadas. Um dos pontos foi o 

didático-metodológico, quando englobou a perspectiva de organização e 

abordagem assumida durante a aplicação da proposta de ensino, e o outro foi a 

concepção motivacional, nas perguntas que sinalizam a predisposição dos 

educandos no comprometimento a aprendizagem dos conteúdos da Química. 

 O questionário possuía uma escala de variação desde concordo 

totalmente a discordo totalmente, frente ao qual os estudantes deveriam se 

posicionarem, avaliando as atividades da Unidade Didática desenvolvida.  O 

estudante não tinha a necessidade de identificação, para evitar constrangimento 

e para que fossem fidedignos na apreciação.  

 Também foi disponibilizado no questionário, um espaço aberto para eles 

relatarem alguma observação que jugassem necessária, tanto quanto a 

metodologia adotada ou alguma outra informação. A esse questionário, quinze 

participantes responderam. 

 Em conformidade com a dialogicidade de Freire (2005), é necessário o 

reconhecimento do papel fundamental que deve apresentar o educando no 

processo de aprendizagem e sua visão quanto ao ensino. Freire (2011, p. 63) 

admite: “O ideal é que, cedo ou tarde, se invente uma forma pela qual os 

educandos possam participar da avaliação”. O mesmo ainda acrescenta que o 

trabalho do professor se dá em conjunto com os estudantes e não do professor 

consigo mesmo.  

 Nesta perspectiva, é que trazemos esse questionário, na busca da 

compreensão do outro sujeito do processo educativo. Na tabela 14, trazemos o 

bloco de questões relativas a motivação quanto a aprendizagem da Química, 

com as respectivas sinalizações por parte dos educandos.   
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Tabela 14 – Respostas relativas ao aspecto motivacional. 

Pergunta Concordo 
totalmente 

Concordo Neutro Discordo Discordo 
totalmente 

A forma como foi 
abordado o tema (as 
várias atividades 
realizadas), facilitou a 
compreensão da 
Química? 

04 08 02 01 - 

A forma como foi 
abordado o tema (as 
várias atividades 
realizadas), lhe motivou 
a estudar mais 
Química?  

04 08 02 01 - 

A forma como foi 
abordado o tema (as 
várias atividades 
realizadas), deixou clara 
a relação entre a 
Química e o cotidiano?  

04 09 02 - - 

A forma como foi 
abordado o tema (as 
várias atividades 
realizadas), contribuiu 
para o desenvolvimento 
de minha capacidade 
crítica? 

05 07 03 - - 

A forma como foi 
abordado o tema (as 
várias atividades 
realizadas), me 
possibilitou um bom 
aproveitamento do 
conteúdo abordado?  

06 06 03 - - 

A forma como foi 
abordado o tema (as 
várias atividades 
realizadas), me fez 
sentir à vontade para 
participar das aulas, 
fazendo perguntas ou 
elaborando respostas? 

06 06 03 - - 

Total 29 44 15 02 00 

Fonte: própria. 

 As opiniões dos alunos, nos ratificaram o quanto eles se sentiram 

motivados com a metodologia adotada, considerando que o maior número de 

respostas se encontram entre os campos neutro a concordo totalmente. Isto 

demonstrou, a viabilidade da proposta para a promoção do envolvimento dos 

estudantes no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos de química. 
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 Trabalhar propostas ativas como essa, que envolve o educando e a 

abordagem de questões presentes na sociedade, torna o conhecimento tratado 

na escola mais significativo para o estudante. Características que corroboram 

com as relatadas por Oliveira et al. (2015), que defende a necessidade da 

promoção da problematização do contexto e de proporcionar possibilidades que 

viabilizem a participação ativa dos educandos no decorrer do processo de 

ensino-aprendizagem dos conhecimentos científicos. 

 Na tabela 15, trazemos o segundo bloco de perguntas que compunham o 

questionário, relativa ao aspecto didático-metodológico da proposta pedagógica.   

Tabela 15 – Respostas relativas ao aspecto didático-metodológico. 

Pergunta Concordo 
totalmente 

Concordo Neutro Discordo Discordo 
totalmente 

O tema trabalhado é 
importante a ser 
estudado? 

07 07 01 - - 

As atividades 
trabalhadas tinham 
relação com o tema 
de estudo?  

04 10 01 - - 

As atividades 
facilitaram a 
compreensão do 
tema? 

03 08 03 01 - 

O número de aulas foi 
suficiente para 
trabalhar o conteúdo 
de Química proposto? 

04 06 05 - - 

A forma como foi 
abordado o tema (as 
várias atividades 
realizadas), deveria 
ser utilizada para 
trabalhar outros 
conteúdos da 
Química?  

04 03 06 02 - 

A forma como foi 
abordado o tema (as 
várias atividades 
realizadas), tornou a 
aula mais cansativa?  

03 01 05 03 03 

Total 25 35 21 06 03 

Fonte: própria. 

Na análise da tabela 15, se reconhece por meio do posicionamento dos 

participantes, que a forma como foi abordado o conteúdo químico se demonstrou 

interessante. Porém, como pode ser visto na última pergunta deste bloco, a 
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maior parte dos participantes apontarem como cansativa, que pode estar 

relacionada a resistência a metodologia de aprendizagens mais ativas. Teófilo e 

Dias (2009) apontam essa resistência, sugerindo a valorização por parte dos 

estudantes de estruturas pedagógicas bancárias.
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CAPÍTULO 7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 Neste capítulo, trazemos algumas reflexões que não consideramos 

acabadas. Elas, até certo ponto, concluem essa dissertação, visto termos 

construído um entendimento sobre as questões geradas que impulsionaram a 

pesquisa. Mas, ainda constatamos que muitos estudos carecem de ser 

implementados na Educação de Jovens e Adultos. Percebemos que o sistema 

escolar brasileiro padece de investimentos para melhoria do ensino. A 

publicidade e os programas criados servem apenas de cortina, onde por trás são 

escondidos o sucateamento do sistema público de ensino. Quando se trata da 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos, há um agravamento deste 

quadro. Diante de nossos estudos, percebemos uma herança que tem 

acompanhado o público do EJA, situando-a em segundo plano na agenda de 

ação de desenvolvimento. 

 Trabalhar com a educação da pessoa jovem e adulta, requer um esforço 

no enfrentamento dos desafios a ela agregados, como: falta de material didático 

específico, poucos trabalhos na literatura da área da Química direcionados para 

a esse público, falta de interesse por esse campo de estudo por pesquisadores, 

dentre outros. Portanto ao realizarmos esse estudo na EJA, tivemos que 

enfrentar algumas dificuldades. No início, com a busca de uma instituição que 

trabalhasse com esse público no nível de ensino médio, as informações que 

obtivemos era que no Rio Grande do Norte não possuía oferta desse nível de 

ensino para essa modalidade. Porém, após iniciarmos nossa investigação no 

CEJA Prof.º Felipe Guerra e com pesquisas realizadas, encontramos doze 

instituições na cidade de Natal que se enquadravam nas características 

procuradas. Outras dificuldades estiveram relacionadas a aplicação da proposta 

de ensino, como: atrasos dos estudantes, necessidade de saírem mais cedo, 

devido não residirem no bairro e dependerem de transporte público, e a 

disponibilidade de recursos no momento que o necessitavam. 

Realizamos aqui também, uma retomada das questões que nortearam 

nossa pesquisa, as quais buscamos trazer respostas, na expectativa delas nos 

transmitirem ensinamentos e sinalizações, ante a nossa percepção de prática 

pedagógica. Assumimos uma das concepções de Paulo Freire, de inconclusão 

do ser humano, requerendo assim uma busca constante pautada na construção 
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e reconstrução. A percepção da EJA que construímos no processo investigativo, 

vem do estudo bibliográfico e da imersão no ambiente desses estudantes, no 

local em que eles vivenciam suas questões, expectativas e onde ocorre os 

problemas relacionados ao estudo. A pesquisa proporcionou o entendimento de 

vários aspectos dessa modalidade, como: percurso escolar, experiências 

formativas, expectativas quando a educação formal e a vida profissional. Esses 

aspectos explorados nos forneceram o reconhecimento da diversidade do 

público que chega a EJA. É possível perceber suas variadas trajetórias 

educativas permeadas por interrupção nos estudos, as experiências formativas 

que ocorreram em outras instituições de natureza privada e/ou pública e a 

necessidade de enfrentarem várias jornadas (conclusão de estudo, família e 

trabalho).    

Retomamos o ponto da reflexão, quanto ao questionamento de quais 

ferramentas didáticas podem auxiliar os professores desta modalidade para o 

ensino significativa da química. Na convivência com uma turma de EJA e ao nos 

lançarmos na pesquisa bibliográfica, buscarmos sanar essa indagação. Nos 

deparamos com várias possibilidades, e cada uma delas tem a sua validade a 

depender dos objetivos do educador no ensino da Química e a expectativa dele 

quanto a aprendizagem dos educandos. Também da percepção que tem do 

processo de ensino e aprendizagem. Em consonância com a nossa percepção 

de educação, baseamos nossa investigação nas premissas de que a educação 

deve possibilitar a autonomia do estudante na construção de seus 

conhecimentos e que esse conhecimento não se limite ao espaço escolar.  

Vimos na estratégia dos 3MP, uma tendência capaz de promover o 

processo de ensino e aprendizagem, no viés de nossa percepção educativa 

dialógica-problematizadora. O desenvolvimento e implementação da proposta 

de ensino, se configurou em uma troca riquíssima, não só para aqueles jovens 

e adultos. Mas para nossas experiências como permanentes 

educadores/educandos. Percebemos os reflexos da metodologia adotada, na 

postura dos educandos que abriram mão da passividade, se tornando mais 

participativos, questionando, expondo suas opiniões e as percepções que eles 

formaram sobre o objeto cognoscível. Logo, ao empreendermos a construção da 

unidade didática sobre ácidos graxos e gorduras, cremos não de modo ingênuo, 

que ela possa oferecer uma contribuição ao educador na modalidade EJA. 
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Considerando, que melhoras sempre serão necessárias e que a mesma não será 

capaz de sanar todas as deficiências e demandas desse público. Configurando-

se, porém, como uma soma dos vários outros passos já realizados por outras 

pesquisas. 

Retratamos as avaliações dos participantes, quanto as atividades que 

compunham a proposta de ensino. Nos dois aspectos, didático-metodológico e 

motivacional, reconhecemos nas respostas dos participantes da intervenção, a 

sinalização quanto a aceitabilidade e comprometimento na participação das 

atividades. Os mesmos relataram também, por meio de suas percepções sobre 

o processo de ensino recebido, que as atividades realizadas conseguiram 

trabalhar os conceitos ligados a temática de estudo e que puderam promover 

uma maior participação dos estudantes. Nesse processo dialógico, o educando 

deve possuir um papel de relevância. Por conseguinte, cabia-lhe esse espaço 

para lançar suas percepções quanto a metodologia adotada. Nesta avaliação 

vimos o quantitativo significativo dos participantes, sinalizando como positiva a 

maneira através da qual o tema foi desenvolvido. Nesta investida, buscamos 

reconhecer a compreensão do outro sujeito (o estudante) do processo educativo, 

por mais que os mesmos possam ser apontados como não possuir competência 

formativa e técnica para avaliar uma proposta de ensino. O posicionamento 

desse educando pode nos ofertar a sua aceitabilidade das propostas de ensinos 

trabalhadas e fomentar uma reavaliação das ações pedagógicas, que ao nosso 

ponto de vista aparentam adequadas. 

Nos direcionamos pela questão foco da pesquisa, se a dinâmica dos 3MP 

pode promover a dialogicidade do ensino de química e que mudanças 

qualitativas na aprendizagem foram percebidas nos sujeitos da modalidade EJA. 

A sistematização das atividades, por meio desta dinâmica pedagógica, 

ocasionou a articulação dos conhecimentos da química a uma temática, 

desenvolvido a partir de um fenômeno social. 

Sintetizando, a partir desse conjunto de ações, promoveu-se a visão de 

educação em conformidade com os pressupostos assumidos, de uma educação 

problematizadora, que necessita ser promovida com o diálogo. Nela os sujeitos 

cognoscentes buscam conhecer o objeto cognoscível. Vislumbramos como 

resposta, que as práticas implementadas estimularam os sujeitos a serem mais 

ativos e envolvidos nas atividades. Eles buscaram expor os conhecimentos 
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gerados e confrontaram com suas experiências, como na atividade de leitura de 

rótulos de alimentos. No momento de problematização inicial, também tivemos 

uma rica ocasião, onde a dialogicidade pode ser explorada por meio da leitura e 

discussão da matéria jornalística.    

 Observamos também, uma melhora qualitativa no entendimento dos 

conceitos de ácidos graxos e gorduras que foram trabalhados por meio da 

contextualização e dialogicidade. Essas mudanças foram apontadas pelos 

instrumentos: produção do texto e na prova pedagógica, no momento de 

aplicação dos conhecimentos. Diante da abordagem didática seguida, 

reconhecemos também mudanças no entendimento dos educandos quanto a 

alimentação. Embora não possamos afirmar que houve transformações 

profundas quanto suas escolhas alimentares.  

 Acreditamos que com a estratégia usada para explorar os conhecimentos 

químicos, como as definições de ácidos graxos e gorduras, e suas propriedades 

físicas e químicas, a partir da temática do excesso de peso e obesidade, 

disponibilizamos aos estudantes uma forma de sensibilização de quanto a 

química está presente em seu cotidiano e quanto ela pode auxiliar na tomada de 

decisões. Neste caso, na adoção de hábitos alimentares mais saudáveis. 

 Em vista disso, a nossa prática buscou pauta-se na concepção pedagógica 

problematizadora-dialógica e contextualizada, em que o conhecimento químico 

fosse acessível ao educando e que o ensino não ocorresse de maneira 

fragmentada. Contrapondo-se a tendência educativa narrativa/dissertativa de 

saberes. Contudo, percebemos algumas lacunas que merecem um melhor 

estudo no público da modalidade EJA, que são:  como desenvolver propostas 

que melhore a capacidade dos educandos no uso da linguagem científica e 

programas de formação continuada para professores da EJA.  

 Em vista das respostas obtidas no processo da pesquisa e das reflexões 

realizadas, esperamos poder contribuir com o produto educacional para 

professores da EJA, o qual se encontra no apêndice desse trabalho, como 

referido anteriormente. Esse produto, que consiste em um caderno de 

orientações didáticas, busca oferecer uma discussão teórica a respeito da 

modalidade EJA e colaborar com uma metodologia para melhor explorar os 

conceitos químicos para esse público. Considerando que o livro didático 
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direcionado a essa modalidade de ensino geralmente exibe uma abordagem 

superficial dos conhecimentos químicos.   

A outra contribuição é direcionada aos pesquisadores, estudantes e todos 

aqueles que desejem inteirar-se da nossa experiência com essa modalidade. 

Para tanto, produzimos dois artigos que estão anexos a essa dissertação 

(Apêndice E). Ambos foram aceitos para publicações da Enseñanza de las 

Ciencias em 2017.  

 O percurso percorrido e o que ainda se encontra em nossa frente, 

possibilitou um estado de hesitação quanto a prática educativa, criando uma 

consciência da necessidade constante de melhoria, da reinvenção como forma 

de adequação a permanente dinâmica do processo de ensino e aprendizagem, 

que ocasiona as mudanças nos propósitos da educação. 
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APÊNDICE 
APÊNDICE A – PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 

Planejamento para o dia: 

 

 

 

  

  

 

 

Descrição do local: 

 

 

 

  

  

Atividades:  
Data:  

Nº de Aulas:  

Local:  
Número de 

Participantes: 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 
PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA  
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Observações Pós-Aula:  

 

 

 

  

  

 

 

 

Natal, ________ de ___________________ de 2015.  
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO INICIAL 
 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO INICIAL 

ATENÇÃO: 

A veracidade das respostas e a devolução deste questionário é necessária. Portanto, por favor, 

não deixe nenhuma questão sem resposta! 

Qual o horário que você exerce sua atividade remunerada? 

 

[  ]  6 horas diárias (período da manhã)                       [  ]  12 horas diárias (período noturno) 

[  ]  Outro horário. Qual? _________________________________________ 

Você ficou algum período sem estudar? [  ] Sim.           [  ] Não. 

Quanto tempo ficou sem estudar?    

[  ]  1 ano.       [  ] 2 anos.       [  ] 3 anos.  [  ] 4 anos.       [  ]  5 anos ou mais.  

Onde você frequentou o Ensino Fundamental? 

 

[  ] Todo em escola pública.       [  ] Todo em escola particular com bolsa.       [  ] Maior parte em escola particular.                    

[  ] Maior parte em escola pública.       [  ] Maior parte em escola particular com bolsa.   [  ] Todo em escola particular.   

Você frequentou o Ensino Médio, antes de inicia-lo nesta Escola? [  ] Sim.           [  ] Não. 

Seu sexo: Masculino [   ]    Feminino [   ]  Idade:  

Você desenvolve alguma atividade remunerada?    [  ] Sim.           [  ] Não. 

Qual o vínculo?     [  ]  Estágio.       [  ] Emprego fixo particular.       [  ] Emprego autônomo.   

[  ] Servidor federal/estadual/municipal.       [  ]  Outro motivo. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 
PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA  
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Onde você frequentou o Ensino Médio? 

 

[  ] Todo em escola pública.       [  ] Todo em escola particular com bolsa.       [  ] Maior parte em escola particular.                    

[  ] Maior parte em escola pública.       [  ] Maior parte em escola particular com bolsa.   [  ] Todo em escola particular.   

Qual o principal motivo para você estar cursando o Ensino Médio? 

 

[  ] Continuar meus estudos em um curso superior.    [  ] Concluir o Ensino Médio.   [  ] Conseguir um emprego melhor.             

[  ]  Outro motivo. Qual?___________________________________________________________________________ 

Por que optou por esta modalidade, EJA? 

 

[  ] Porque trabalho.          [  ] Porque faço outro curso.          [  ] Porque preciso concluir mais rápido o ensino médio.         

[  ]  Porque é gratuito.       [  ]  Por outro motivo. Qual?____________________________________ 

O que você acha dos conteúdos de Química?  

 

[  ] Sem utilidade para minha formação.       [  ] Fáceis.       [  ] Difíceis.        [  ]  Precisa relacionar ao dia a dia.                   

[  ] não vejo aplicação deste conhecimento em nada.  

Use este espaço para alguma observação que julgue necessária e/ou relatar dificuldades enfrentadas no retorno 

aos estudos:  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Natal, ________ de ___________________ de 2015.  
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APÊNDICE C – PROVA PEDAGÓGICA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PROFº FELIPE GUERRA 
ENSINO MÉDIO – DISCIPLINA DE QUÍMICA - TURMA: MT5 

 

Estudante: ______________________________________________________ 

 

1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC), lei 8.070/90, é um conjunto 

de normas que regulam as relações de consumo. A mesma relata: 

art. 31 A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem 
assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e 
em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, 
quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e 
origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que 
apresentam à saúde e segurança dos consumidores. 
Parágrafo único.  As informações de que trata este artigo, nos 
produtos refrigerados oferecidos ao consumidor, serão gravadas 
de forma indelével. [Grifo nosso] 

Análise as informações retiradas de um rótulo de uma margarina, a qual 

foi reproduzida abaixo e a partir dos conhecimentos adquiridos responda. 

a) O produto apresentado possui ácidos graxos trans? Se apresentar 

como aparece nas informações retirada do rótulo. 

b) As informações retiradas do rótulo estão de acordo com a norma do 

CDC citada acima? 

Margarina 

 

Porção de 10g (1 colher de sopa) 

Quantidade por porção %VD* 

Valor energético 45 kcal = 189 kJ 2% 

Carboidratos 0g 0% 

Proteínas 0g 0% 

Gorduras totais 5,0g 9% 

Gorduras saturadas 1,7g 8% 

Gorduras trans Não contém ** 

Fibra alimentar 0g 0% 

Sódio 107mg 4% 

Vitamina A 45mcg 8% 

 

INGREDIENTES: Óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água, sal, soro de 
leite constituído, vitamina A (1.500 U.I./100g), estabilizantes: mono e 
diglicerídeos de ácidos graxos, lecitina de soja e ésteres de poliglicerol de ácidos 
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graxos, conservador de benzoato de sódio, aromatizante, corante natural de 
urucum e cúrcuma, antioxidantes: EDTA – cálcico dissódico, BHT e ácido cítrico 
e acidulante ácido lático. 

Resposta questão 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Portal G1 traz a notícia de que os Estados Unidos estipulou o prazo de 

três anos para os fabricantes eliminarem a gordura trans do mercado. De 

2003-2012, os americanos já tinham reduzido em 78% o consumo de 

gordura trans, graça a leis como a de Nova York, que proibiu o uso da 

gordura em restaurantes e padarias. Os nutricionistas são contra o 

consumo desta gordura8. Quimicamente o que são gorduras trans e quais 

os riscos à saúde? 

Resposta questão 2 

  

                                                           
8 Disponível em: <http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2015/06/governo-americano-da-prazo-
para-fim-da-gordura-trans-no-mercado.html> Acesso em 01 dez. 2015. 



   123 
 

APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO FINAL 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO FINAL 

ATENÇÃO: 

A veracidade das respostas e a devolução deste questionário é necessária à avaliação da 

metodologia utilizadas nas aulas, que visa melhorar o processo de ensino e aprendizagem. 

Portanto, por favor, seja fidedigno e não deixe nenhuma questão sem resposta! 

 

1- O tema trabalhado é importante a ser estudado?  

[  ]  Concordo totalmente.      [  ] Concordo.      [  ] Neutro.      [  ] Discordo.      [  ]  Discordo totalmente.  

2- A forma como foi abordado o tema (as várias atividades realizadas), facilitou a compreensão da 

Química?  

[  ]  Concordo totalmente.      [  ] Concordo.      [  ] Neutro.      [  ] Discordo.      [  ]  Discordo totalmente.  

3- A forma como foi abordado o tema (as várias atividades realizadas), lhe motivou a estudar mais 

Química?  

[  ]  Concordo totalmente.      [  ] Concordo.      [  ] Neutro.      [  ] Discordo.      [  ]  Discordo totalmente.  

4- A forma como foi abordado o tema (as várias atividades realizadas), deixou clara a relação entre a 

Química e o cotidiano?  

[  ]  Concordo totalmente.      [  ] Concordo.      [  ] Neutro.      [  ] Discordo.      [  ]  Discordo totalmente.  

5- As atividades trabalhadas tinham relação com o tema de estudo?  

[  ]  Concordo totalmente.      [  ] Concordo.      [  ] Neutro.      [  ] Discordo.      [  ]  Discordo totalmente.  

6- As atividades facilitaram a compreensão do tema?  

[  ]  Concordo totalmente.      [  ] Concordo.      [  ] Neutro.      [  ] Discordo.      [  ]  Discordo totalmente.  

7- O número de aulas foi suficiente para trabalhar o conteúdo de Química proposto?  

[  ]  Concordo totalmente.      [  ] Concordo.      [  ] Neutro.      [  ] Discordo.      [  ]  Discordo totalmente.  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 
PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CI ÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 
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8- A forma como foi abordado o tema (as várias atividades realizadas), deveria ser utilizada para trabalhar 

outros conteúdos da Química?  

[  ]  Concordo totalmente.      [  ] Concordo.      [  ] Neutro.      [  ] Discordo.      [  ]  Discordo totalmente.  

9- A forma como foi abordado o tema (as várias atividades realizadas), contribuiu para o desenvolvimento 

de minha capacidade crítica?  

[  ]  Concordo totalmente.      [  ] Concordo.      [  ] Neutro.      [  ] Discordo.      [  ]  Discordo totalmente.  

10- A forma como foi abordado o tema (as várias atividades realizadas), me possibilitou um bom 

aproveitamento do conteúdo abordado?  

[  ]  Concordo totalmente.      [  ] Concordo.      [  ] Neutro.      [  ] Discordo.      [  ]  Discordo totalmente. 

11- A forma como foi abordado o tema (as várias atividades realizadas), me fez sentir à vontade para 

participar das aulas, fazendo perguntas ou elaborando respostas?  

[  ]  Concordo totalmente.      [  ] Concordo.      [  ] Neutro.      [  ] Discordo.      [  ]  Discordo totalmente.  

12- A forma como foi abordado o tema (as várias atividades realizadas), tornou a aula mais cansativa?  

[  ]  Concordo totalmente.      [  ] Concordo.      [  ] Neutro.      [  ] Discordo.      [  ]  Discordo totalmente. 

Use este espaço para alguma observação que julgue necessária e/ou relatar dificuldades enfrentadas com a 

metodologia adotada nas aulas:  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Natal, ________ de ___________________ de 2015.  
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APÊNDICE E – ARTIGOS ACEITOS PARA PUBLICAÇÕES DA ENSEÑANZA 

DE LAS CIENCIAS EM 2017. 

Três Momentos Pedagógicos para o ensino 

de ácidos graxos e gorduras, na Educação 

de Jovens e Adultos. 
 

Braulio Alves de Albuquerque, Marcia Teixeira Barroso e Ivanira Sales Batista 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

RESUMO: Relatamos uma intervenção pedagógica efetuada com alunos na modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos, que utilizou uma abordagem problematizadora, em 

consonância com premissas do educador Paulo Freire. Desenvolvemos uma sequência de 

atividades para o ensino de conteúdos de ácidos graxos e gorduras, baseada na estratégia 

dos Três Momentos Pedagógicos. Para nossas análises, assumimos alguns pressupostos 

da pesquisa qualitativa. Das reflexões que emergiram dos resultados, podemos reconhecer 

a validade da dialogicidade como ferramenta da autonomia do educando e seu importante 

papel no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos de Química. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Química; Dialogicidade; Momentos Pedagógicos. 

 

OBJETIVOS: Pretendemos relatar nossa experiência de implementação de uma proposta 

de ensino, baseada nos Três Momentos Pedagógicos (3MP), com uma turma do ensino 

médio, da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Procuramos desenvolver conteúdos de 

ácidos graxos e gorduras, enfatizando os aspectos da conjuntura de saúde pública ligados 

aos conhecimentos químicos estudados. Buscamos, com as atividades propostas, 

promover a autonomia do educando da EJA, através da dialogicidade. 

 

INTRODUÇÃO 

A prática educativa cristalizada numa abordagem por transmissão/recepção, imerge os 

sujeitos em uma realidade estática, onde cada componente do processo de ensino e 

aprendizagem exerce papeis já bem estabelecidos. Essa perspectiva compromete a 

qualidade do processo educativo. Esses papeis desempenhados pelos sujeitos no ambiente 

escolar conotam uma ação acrítica quanto ao processo de construção do conhecimento 

sobre o objeto cognoscível. Portanto, cabendo ao educando a reprodução de informações. 

Essas características relatadas são consonantes ao modelo de educação denominado 

pelo educador brasileiro Paulo Freire (1921-1997) como educação bancária (Freire, 

2005). Outros elementos dessa tendência educativa é o tratamento disciplinar e isolados 

dos conteúdos e, por isso, sem possibilidade de estabelecer uma relação com um contexto 

mais amplo ou um da vivência do educando.  

Esses aspectos também aparecem nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do 

Ensino Médio, que retratam essa prática educativa como reduzida à transmissão de 

informações, definições e leis isoladas, remetendo o educando quase sempre a 

memorização/execução de algoritmos, restrita a baixos níveis cognitivos (Brasil, 2000).    

Por conseguinte, algumas questões nos convidam para a reflexão sobre a conjuntura 

do modelo de educação assumido. É possível, por meio desse modelo, atender as 

demandas atuais para a educação? Esta concepção de educação é capaz de tornar os 

educandos mais intervenientes em seu meio social?  
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O ENSINO DE QUÍMICA NA PERSPECTIVA PROBLEMATIZADORA DE 

EDUCAÇÃO. 

Na concepção de educação problematizadora, recorremos às reflexões políticas-

educacionais de Paulo Freire como marco teórico do trabalho. Nessa seção, trazemos 

algumas premissas deste pedagogo e da estratégia dos 3MP, utilizada nas atividades da 

nossa proposta de ensino de Química. 

É perceptível por parte de Freire (2011) a busca de esclarecer questões ligados a 

postura do educador progressista, a qual ele chama de saberes fundamentais à prática 

educativa. Princípios que os educadores devem considerar em seu exercício profissional, 

tendo como alvo um processo de ensino e aprendizagem capaz de promover cidadãos 

mais críticos e intervenientes no meio social em que vivem. 

Na obra Pedagogia do Oprimido, Freire (2005) relata sua visão política-educativa por 

meio da contradição opressores-oprimidos, expressando o modelo dissertativo/narrativo 

assumido pelos educadores, como instrumento da opressão no processo de 

desumanização do educando, objeto da opressão. 

Assim, esse autor levanta um combate à concepção bancária de educação, que é 

entendida por ele como um ato de depositar os conhecimentos no educando, que são os 

depositários e o educador o depositante. Nesse modelo “[...]a única margem de ação que 

se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los” (Freire, 

2005, p. 66). 

Para Menezes e Santiago (2014, p. 48), a visão freireana de educação, na qual 

finalidades, conteúdos e as ações apresentam uma conexão, a fim de possibilitar a 

humanização e a libertação dos sujeitos, produzem um horizonte de possibilidades para a 

emancipação humana a serviço da modificação social. 

 No ensino de química, Pozo e Gómez Crespo (2009) relatam que o propósito é que os 

alunos compreendam e analisem as propriedades e transformações da matéria, objetivos 

estes que coadunam com os presentes nas Orientações Educacionais Complementares aos 

PCN e ainda acrescenta, que essa ciência pode ser um instrumento da formação humana, 

auxiliando a autonomia no exercício da cidadania, quando usada como meio de 

interpretação de aspectos da vida em sociedade (Brasil, 2002).     

Assumindo a perspectiva freireana de educação e a finalidade relatadas ao ensino de 

Química, buscamos, na nossa abordagem do conhecimento químico, realizar uma ponte 

entre o conhecimento sistematizado e uma possível situação da experiência do educando. 

Para concretização dessa prática, desenvolvemos uma sequência de atividades que 

atendesse aos princípios de contextualização e aos aportes teóricos adotados. Para tanto, 

usamos a estratégia 3MP, discutida em algumas publicações, tais como: (Delizoicov, 

2001) e (Delizoicov, Angotti, & Pernambuco, 2009). 

A abordagem metodológica 3MP se estabelece em três fases, cada qual com suas 

funções específicas, denominados como: problematização inicial (PI), organização do 

conhecimento (OC) e aplicação do conhecimento (AC). 

Na PI o estudante é exposto a uma situação da realidade a qual possivelmente tenha 

vivência. É necessário que a situação também tenha uma relação com o tema a ser 

desenvolvido, embora requeira a introdução de conhecimentos das teorias científicas. 

Segundo Delizoicov (2001), o desfecho desse momento consiste em situar os estudantes 

em um estado em que sintam a necessidade de outros conhecimentos. 

Na OC ocorre a orientação do professor para uma sistematização dos conhecimentos, 

preestabelecidos como necessários para melhor compreender o tema e a PI. Neste 

momento, segundo Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009, p. 201), as atividades 
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utilizadas pelo professor é o modo de promover a conceituação fundamental à 

compreensão científica da situação problematizada. 

Seguidamente, na fase de AC, é realizado a retomada da situação apresentada na PI, 

usando os conhecimentos que vem sendo sistematicamente incorporados na compreensão 

da situação inicial. Podendo, também, segundo Delizoicov (2001), possibilitar ao 

educando que esses conhecimentos adquiridos, sejam usados na interpretação de outras 

situações que requerem os conceitos apreendidos.  

 

METODOLOGIA 

Nossa investigação apresenta natureza aplicada, visto ser direcionada a auxiliar o 

professor em sua atuação profissional. Buscamos, também, quanto a abordagem do 

problema, seguir alguns pressupostos da pesquisa qualitativa, que possui características, 

como aponta Creswell (2010): ambiente natural, o pesquisador como instrumento 

fundamental, análise dos dados indutiva. 

Visando potencializar o comportamento espontâneo dos participantes dessa pesquisa, 

acompanhamos a turma durante todo um período letivo. Alguns meses depois, iniciamos 

a aplicação das atividades da proposta de ensino, a qual foi construída no decurso da 

vivência com a turma. Consequentemente, a observação se deu de forma participante, que 

na definição de Prodanov e Freitas (2013, p. 104): “consiste na participação real do 

conhecimento na vida da comunidade, do grupo ou de uma situação determinada”. 

A intervenção ocorreu no Centro de Educação de Jovens e Adultos Professor Felipe 

Guerra (CEJA Prof.º Felipe Guerra), na cidade de Natal, estado do Rio Grande do Norte, 

Brasil. Teve uma participação média/dia de 17 educandos. As etapas da intervenção estão 

expostas na tabela 1. 
Tabela 1. Fases da ação pedagógica 

ETAPAS ATIVIDADES DESCRIÇÃO 

Primeira Observação participante. Entendimento da dinâmica da aula e percepção 

de possíveis estratégias e temáticas a serem 

abordadas. 

Segunda 

0
2

 a
u
la

s 

Problematização Inicial. 

- Matéria jornalística 

- Questionário  

Discussão em pequenos grupos e posteriormente 

com a turma, sobre a problemática apontada no 

artigo jornalístico: excesso de peso e obesidade 

na população do Estado do Rio Grande do Norte. 

Reconhecimento das ideias dos estudantes a 

respeito da temática em estudo, por meio do 

questionário. 

0
5

 a
u
la

s 

Organização do Conhecimento. 

- Leitura de rótulos de alimentos 

industrializados 

- Aula expositiva-dialógica 

Leitura de rótulos de alimentos industrializados, 

reconhecendo como estão descritos os ácidos 

graxos e gorduras nestes produtos. Realização de 

uma aula expositiva-dialógica, tratando os 

principais conceitos relacionados aos conteúdos 

em estudo.  

0
3

 a
u
la

s 

Aplicação do conhecimento. 

- Produção textual 

Produção de um texto em grupo, retratando a 

partir dos conhecimentos Químicos abordados, 

os principais riscos à saúde causados pelo 

consumo excessivo de alimentos 

industrializados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A intervenção pedagógica, segunda etapa da pesquisa, ocorreu em um período de 10 

aulas de 50min cada. Foi realizada em conjunto entre os professores pesquisadores e o 

professor da instituição, CEJA Prof.º Felipe Guerra. Iniciando com a leitura de uma 
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matéria jornalística9, a qual teve o papel, em conjunto com o questionário, de PI. O tema 

do artigo de jornal, na versão online, discorre sobre o elevado índice de pessoas com 

excesso de peso e obesidade, temática que serviu de base para trabalhar os conceitos de 

ácidos graxos e gorduras.    

Para o questionário, a intenção foi a de reconhecer as primeiras ideias dos estudantes 

relativas aos conteúdos que seriam abordados. O questionário compunha-se de quatro 

questões, que foram: As gorduras são boas ou ruins para saúde? Justifique (Q1); O que é 

gordura trans? (Q2); você já observou se em algum alimento consumido por você tinha 

gordura trans? (Q3); existe alguma relação com gordura trans e a química? (Q4). Na 

tabela 2, trazemos algumas respostas obtidas a esse questionário. 
Tabela 2. Exemplos de respostas dos educandos ao questionário 

QUESTÕES Q1 Q2 Q3 Q4 

EXEMPLO DE 

RESPOSTAS 

DOS 

ESTUDANTES 

“Depende do tipo. Se for 

gordura insaturada é boa 

pra saúde porém se for 

saturada pode causar 

problemas de colesterol” 

 

“ A gordura é essencial 

para o nosso corpo, mas 

em exeso é prejudicial a 

saúde” 

“É aquela de origem 

animal, ou formada 

por algum processo 

químico” 

 

“Gordura trans é um 

tipo de gordura que 

faz mal para a nossa 

saúde” 

 

“Acho que sim, por 

causa desses 

biscoitos, 

salgadinhos, 

margarina em 

bolos” 

 

“Não, nunca prestei 

atenção” 

 

“Sim biscoitos” 

“Existe sim, 

gordura trans é 

formada em um 

processo químico e 

é uma cadeia 

carbônica” 

 

“Sim pois é um tipo 

de gordura formada 

por um processo 

químico” 

 No questionário, orientamos os educandos a preencherem individualmente suas 

respostas, e sem consulta a quaisquer recursos. Como esperado, as respostas não 

apresentam um domínio conceitual consistente, visto que os estudantes não tinham 

estudado ainda os conceitos de ácidos graxos e gorduras. 

 Por meio das respostas, como as apresentadas nos exemplos da tabela 2, inferimos que 

boa parte dos estudantes apresentam uma noção a respeito do conteúdo científico, 

podendo isto estar vinculado à publicidade, pois tem sido recorrente em propagandas, o 

incentivo à redução do consumo deste tipo de gordura. Quanto a outra finalidade do 

questionário, que era diante das indagações, que os estudantes sentissem a fragilidade de 

informações para responderem, percebendo a necessidade de buscarem mais 

conhecimentos, para ter um melhor entendimento dos conceitos em questão e a relação 

com a situação inicial.   

 Posteriormente, no segundo momento da dinâmica OC, abordamos os conteúdos 

químicos necessários para que os estudantes tivessem uma melhor compreensão da 

temática, e entendimento da relação entre esse e a situação inicial tratada na matéria 

jornalística. Este segundo momento foi iniciado com a atividade de leitura de rótulos de 

alimentos industrializados, que aconteceu em pequenos grupos.  

 Na leitura dos rótulos, os educandos deveriam reconhecer a presença dos ácidos graxos 

trans a partir da análise das tabelas nutricionais e dos ingredientes utilizados no processo 

de produção destes alimentos e, dentre os rótulos apresentados, indicar qual produto 

possuía maior teor desta gordura. Segue abaixo a reprodução de alguns trechos da 

discussão de dois grupos: 

Grupo 1: “Biscoito cookie sabor chocolate: informa na tabela a presença de gordura 

trans, porém nos ingredientes não. Já, o panettone gotas de chocolate, tem na tabela e 

nos ingredientes: ‘mono e diglicerídeos de ácidos graxos’. [...]” 

Grupo 3: “[...] Existem palavras que não são do conhecimento de pessoas que não 

conhecem no caso sobre produtos químicos, nutrição e alimentação e sobre gorduras. 

                                                           
9 Disponível em: <http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/rn-a-estado-do-nordeste-com-maior-a-ndice-

de-pessoas-acima-do-peso/322337>. Acesso em 02 nov. 2015. 
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Muitos são bem difíceis de identificar o que significam. Mas atualmente já melhoraram 

porque antigamente nem essas tabelas e ingredientes vinham escritos nos produtos.” 
Da interpretação que fazemos dos dados gerados por meio das discussões dos grupos, 

percebemos que eles reconhecem as informações nos rótulos dos produtos. Essa atividade 

oportunizou o diálogo, emergindo o debate sobre a forma de como estão apresentados os 

dados nas embalagens dos produtos. Os alunos, nesse processo de interação, também 

apresentaram saberes de suas experiências, como na citação acima do Grupo 3. 

 Este momento propiciou uma melhora na postura dos educandos, pois percebemos 

maior propensão ao diálogo, quando na discussão dos rótulos e os questionamentos no 

decorrer da aula expositiva. Os estudantes participaram expondo suas ideias, tornando-se 

mais ativo na construção do conhecimento. Em consequência disso, aponta Freire (2011, 

p. 132): “O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação 

dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como inconclusão em 

permanente movimento na história”. 

 Da apreciação dos textos dos quatro grupos, referente a AC, percebemos vários 

discussões e sugestões dos estudantes, quanto aos fatores que propiciam o excesso de 

peso e obesidade. Por exemplo: alimentação inadequada, sedentarismo e falta de cuidados 

com a saúde. Reproduzimos algumas citações feitas por eles abaixo: 

Grupo 4: “O excesso de peso está relacionado ao sedentarismo, as pessoas se acomodam, 

passam a se alimentar cada vez mais com produtos industrializados” 

Grupo 3: “[...] crescem o número de pessoas sedentárias, que não praticam esportes, se 

alimentam mal, passam muitas horas na frente do computador, das televisões, dos 

celulares e não se preocupam com o estado de saúde [...]” 

 Percebemos a conscientização, quanto a consequências do estilo de vida que se adota 

refletido na saúde. Eles trouxeram também indicações de alimentos nocivos e 

relacionaram a presença de ácidos graxos trans, como no exemplo abaixo: 

Grupo 1: “[...] evitar alimentos como: sopa enlatadas, molhos prontos, sorvete, salgados, 

margarina, [...]. Estes tipos de comidas são principais fontes de ácidos graxos trans, na 

alimentação humana, pois a ingestão excessiva desses ácidos graxos do tipo trans 

acarreta malefícios à saúde, principalmente devido a alterações dos níveis de colesterol 

no organismo.” 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da experiência aqui relatada, percebemos que em atividades como as de 

discussão de matérias jornalísticas, leitura de rótulos de produtos industrializados e de 

aulas expositiva-dialógica, o quanto são válidas as aulas da disciplina de Química 

explorando a dialogicidade. Pois possibilitou espaço para os educandos participarem do 

processo de construção de conhecimento científico, explorando um fenômeno social de 

conjuntura de saúde pública.  

As atividades desenvolvidas por meio dos 3MP proporcionaram uma reflexão quanto 

à prática em sala, distinguindo estratégia exitosa como a de proporcionar a participação 

mais ativa dos educandos, quando da exploração dos conceitos químicos, e pontos que 

necessitam de melhorias, como por exemplo, procedimentos avaliativos mais eficazes da 

aprendizagem dos estudantes. 

Ao realizarmos uma retomada do objetivo do estudo, os resultados atingidos pela 

proposta de ensino, implementada com o público da Educação de Jovens e Adultos, 

demonstra-nos um favorecimento da interação entre os estudantes, como também com os 

professores pesquisadores na abordagem do conhecimento químico. Por conseguinte, os 

participantes se apresentaram mais autônomos.     
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O percurso percorrido e o que ainda se encontra em nossa frente possibilitaram um 

estado de hesitação quanto à prática educativa, criando uma consciência da necessidade 

constante de revisões, atualizações, reinvenções, como forma de adequação a permanente 

dinâmica do processo de ensino e aprendizagem, tendo como propósito uma educação 

emancipatória.  

Antagônica a essa prática educativa problematizadora, a abordagem fundamentada na 

ação antidialógica é direcionada por uma visão distorcida da prática docente, que ocorre 

unicamente de maneira narrativa, onde os conhecimentos são ditados aos estudantes. Essa 

configuração tradicional, na abordagem dos conhecimentos, pode acarretar em 

dificuldades por parte dos educandos, na formação de seus conhecimentos. 
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Características de alunos na Educação de 

Jovens e Adultos: desafios ao ensino de 

Química. 
 

Braulio Alves de Albuquerque, Marcia Teixeira Barroso e Ivanira Sales Batista 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

RESUMO: A educação da pessoa jovem e adulta constitui-se em um espaço rico para 

reflexões quanto a formação integral do educando, considerando todo histórico de 

exclusão experimentada e os condicionamentos ao abandono escolar. Trazemos aqui, 

reflexões de uma investigação exploratória sobre características de uma turma de 

Química nesta modalidade de ensino, visando desenvolver uma futura intervenção 

pedagógica. Os passos que delinearam nossa pesquisa incluíram pesquisa bibliográfica e 

a imersão no campo de estudo. Utilizou-se de instrumentos que viabilizaram informações 

relevantes, as quais possibilitaram tecer algumas considerações, tais como: visão da 

Educação de Jovens e Adultos pelos educandos como espaço de aligeiramento da 

escolarização e sinalizações quanto ao ensino inadequado da Química para esse público.          

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação de Jovens e Adultos; Ensino de Química; Estudo 

exploratório. 

 

OBJETIVOS: Refletir sobre as características de uma turma de Química, visando 

desenvolver uma futura intervenção pedagógica com o público da educação de pessoas 

jovens e adultos. Salientamos os desafios para a escolarização desses sujeitos, 

considerando as políticas educacionais e a realidade de um Centro de Educação de Jovens 

e Adultos (CEJA) na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. 

 

INTRODUÇÃO 
 Reflexões surgem quanto a que ensino de Química que poderemos ofertar, para que se 

atenda as demandas atuais da sociedade pós-moderna e não crie uma lacuna entre os 

conhecimentos vistos na escola e a sua aplicabilidade em situações da sociedade.  Essas 

reflexões não permeiam exclusivamente o ensino na modalidade regular, pois afeta tanto 

mais a educação para pessoas jovens e adultas. 

A definição que construímos deste público, a luz da Lei n. 9.394 (1996), é que são 

indivíduos que não tiveram acesso ou continuidade nos estudos na idade própria, nos 

níveis de educação fundamental e/ou médio. Porém, essa descrição é por si só bastante 

genérica, considerando a pluralidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Arroyo 

(2005, p. 31) declara que, são uma: “diversidade de educandos: adolescentes, jovens, 

adultos em várias idades; diversidade de níveis de escolarização, de trajetórias escolares 

e sobretudo de trajetórias humanas[...]”.  

A educação para a EJA ainda é um desafio a ser superado, baseado na busca de 

oportunizar o ensino a esse público. Com estudantes que não concluíram no período 

habitual o processo de escolarização, é importante que possam realiza-lo, reparando a 

situação de exclusão escolar que eles já vivenciaram. 

Quando utilizamos o termo escolarização, queremos transpor a ideia que vai além do 

simples ato de ensinar a ler e escrever. O sentido que caracteriza é a introdução do sujeito 

na discussão de conhecimentos de várias áreas do saber, pois entendemos que a 
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resolutividade concreta para EJA necessita de uma sistematização que não pode ser 

garantida por campanhas e políticas públicas pontuais. 

    

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COMO ESPAÇO PARA REFLEXÃO 

Para um melhor entendimento deste segmento de educação, é válido lançarmos uma 

visão sobre alguns aspectos da sua constituição histórica, que influenciaram na 

consolidação desta modalidade e nas reflexões quanto aos desafios que ainda precisam 

ser enfrentados. 

Um dos desafios da EJA, aparece como um dos reflexos a negação do direito a 

escolarização. A fala de Carvalho (2011) contempla esse aspecto, relatando que esta 

negação também é compartilhada por muitos administradores públicos, que observam a 

EJA como uma educação de categoria secundária. 

Na perspectiva do sistema educacional brasileiro, nos depararmos com outros desafios. 

Para Costa, Santos, Ramalho e Echeverría (2009), existe um paradigma do ensino 

supletivo, uma visão compensatória sobre essa modalidade e ausência de uma abordagem 

pedagógica específica voltada para esses sujeitos. 

A ideia formada sobre o estabelecimento da EJA no Brasil, é o produto de pequenas 

ações que foram consolidando-a, e não foi baseada em uma busca de resolutividade das 

necessidades e da exclusão vivida por esses sujeitos. Sena e Souza (2013, p. 122) retratam 

essa situação: “Assim, a EJA foi sendo construída muito mais a partir de questões 

desenvolvimentistas do que pedagógicas, sociais, políticas e relacionadas à emancipação 

do sujeito”.  

Ao explorar-se o histórico do EJA, percebe-se o tratamento pontual que configurou o 

seu percurso, que foi permeado por campanhas e programas que não se traduziam como 

uma maneira de formalização deste público na educação básica. Por conseguinte, pelo 

menos três sequelas podem emergir dessas ações efêmeras: fragilidade na formação 

identitária, o paradigma de ensino supletivo e supressão da garantia de continuidade a 

uma escolarização efetiva. 

A alfabetização no Brasil aconteceu tardiamente, segundo Brasil (2008) apenas no 

transcorrer do século XX. Até o desfecho do século XIX, limitava-se quase que as elites 

proprietárias e aos homens livres e das vilas e das cidades, parcela mínima da população. 

Historicamente vê-se a falta de atenção quanto a oferta igualitária de educação, restrita a 

um grupo seleto.   

O direito a educação da EJA passou por um processo de conquistas e retrocessos ao 

longo dos anos. No início dos anos 60, o cenário político-social possibilitou a 

experimentação de novas práticas de alfabetização, dentre as quais estavam as que 

adotaram a filosofia e o método de alfabetização proposto por Paulo Freire (Brasil, 2008). 

No entanto, as práticas alicerçadas no método freireano, foram sucumbidas pelo regime 

militar, que criou o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL). Esse programa 

disseminou a ideia de ensino supletivo para EJA, baseado na visão de compensação da 

escolarização não realizada no período regular.  

No panorama contemporâneo visualizamos a necessidade da EJA. Viabilizar a este 

público a construção da sua autonomia, em que se tornando sujeitos conscientes, possam 

portar-se ativamente na sociedade. Essa perspectiva pode-se ser vista na fala de Carvalho 

(2011, p. 91), ressaltando a relevância de uma maior politização, de se buscar a libertação 

e a transformação social, visto que “os sujeitos envolvidos trazem consigo um histórico 

de negação de direitos, de vitimação, de exclusão, e não só educacional”. 

Considerando esse aspecto, Freire (2011) discute um saber que se faz necessário ao 

educador, é a consciência que ensinar não consiste na transferência de conhecimentos, 
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em uma relação vertical, mas um momento de oportunidade para o educando criar 

possibilidades para a sua própria construção ou sua produção.  

Ao trazermos nossas reflexões, não pretendemos afirmar que não existam desafios a 

serem enfrentados pelos educadores, ou que os problemas dessa modalidade estejam 

ligados unicamente a prática docente, visto que a negligência a esse público perpassa pela 

ação do estado, como esclarece Friedrich, Benite, Benite e Pereira (2010, p. 405).   

 

METODOLOGIA 

Essa pesquisa teórico-empírica partiu de uma pesquisa bibliográfica, realizada em 

documentos oficias direcionados a ao público de estudo, no site do Ministério da 

Educação do Brasil, e na ferramenta de pesquisa Google Acadêmico. Para essa ferramenta 

de pesquisa, fizemos uso de algumas palavras-chave, tais como: educação de jovens e 

adultos, EJA, ensino de química, propostas pedagógicas no EJA e público EJA.  

Posteriormente, realizou-se a exploração do campo, que ocorreu em uma instituição 

especializada na EJA. Neste estabelecimento de ensino, tivemos a oportunidade de 

reconhecer seu funcionamento, as tendências pedagógicas assumidas para o ensino dos 

conhecimentos da Química e matérias didáticos utilizados. 

Na abordagem do problema, seguimos características de uma pesquisa qualitativa, tais 

como: feita em ambiente natural, o investigador interage com o público, feita no local 

onde emerge a problemática de estudo, e a análise dos dados se dá indutivamente 

(Creswell, 2010). 

Um dos instrumentos que recorremos foi a observação, típica da presença do 

pesquisador no ambiente, estivemos presentes em pelo menos uma aula semanal, durante 

um período letivo (seis meses). Fizemos uso também de um questionário, que segundo 

Laville e Dionne (1999), é uma abordagem frequente em pesquisas, consistindo em 

preparar um conjunto de perguntas sobre um tema visado. A aplicação do questionário 

foi feita por nós professores pesquisadores, auxiliados pelo professor responsável pela 

turma, e sucedeu após alguns meses do início do acompanhamento.  

O questionário foi composto por perguntas fechadas e um espaço aberto no final, para 

que os estudantes relatassem algo que considerasse relevante. Essas questões, foram 

previamente estruturadas e tiveram como base procurar o esclarecimento de aspectos da 

trajetória escolar, grupos etários e motivações para estudo nesta modalidade de ensino, e 

estão relacionados ao problema de estudo. Visava possibilitar a partir desses fatores, a 

caracterização das particularidades dos participantes do grupo de estudo.  

O público com os quais desenvolvemos nossa investigação, foram estudantes do CEJA 

Professor Felipe Guerra, que é uma instituição pública localizada na cidade de Natal. A 

turma era composta de vinte e três educandos, destes apenas um não respondeu ao 

questionário. Entre os que se submeteram a esse instrumento, seis eram do sexo masculino 

e dezesseis do feminino. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por meio do questionário, indagamos sobre quais motivos os levaram a cursar o ensino 

médio. Para essa questão foram orientados a marcarem mais de uma opção, caso jugassem 

necessário.  

Percebeu-se, a partir dos resultados organizados no gráfico 1, que cerca de 77,3% do 

público da turma vê no ensino médio uma alternativa de acessão, tanto profissional quanto 

possibilidade de prosseguimento dos estudos. Isto vai ao encontro do que aponta Friedrich 

et al (2010, p. 402), que ao relatar sobre o retorno desse jovem a EJA, indica se traduzir 

uma busca de certificação, com a expectativa de “que teoricamente o colocaria no 

mercado de trabalho e teria o seu lugar na sociedade garantido, tendo com isso o resgate 
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da autoestima e passando a ser visto como um cidadão comum”. A leitura do gráfico 1, 

também nos fornece que seis estudantes são movidos apenas pela intenção de conclusão 

da educação básica, e um se absteu de expor seu motivo.   

Gráfico 1 – Motivação ao cursar o ensino médio 

 

Em questão posterior, sondamos qual a opção feita pela modalidade EJA. Aqui 

também o estudante poderia marcar mais de uma opção. Os dados podem ser vistos no 

gráfico 2, em que é relacionado a opção de escolha pelo quantitativo de estudantes.  

Da percepção fornecida pelo gráfico 2, observamos que a escolha feita pela maioria se 

relaciona com o fato de poderem concluir o ensino médio em um intervalo de tempo 

menor. Isto é um indicativo de que a percepção de aligeiramento da escolarização quanto 

a EJA, se afeiçoa como um coletivo de pensamento que permeia também a mente do 

próprio educando. Lambach e Marques (2009, p. 228) relatam esse aspecto: a “idéia de 

aligeiramento imposto para a EJA, estariam localizados no grupo dos diretores e equipes 

pedagógicas, dos professores, familiares, dos próprios alunos [...]”. 

No campo destinado a indicação de outros motivos, também foram sinalizados como 

causas terem que cuidar dos filhos e por faltarem poucas disciplinas para conclusão do 

ensino médio. Como a instituição oferta as disciplinas por blocos, possibilita este público 

cursar as disciplinas que não se obteve êxito, em outro período.   

Gráfico 2 – Opção pela modalidade EJA 

 

No gráfico 3, trazemos a resposta a uma pergunta do questionário em que os estudantes 

poderiam mostrar suas opiniões quanto ao conteúdo da disciplina de Química e ao 

julgamento que fazem da química. Novamente poderiam marcar mais de uma opção. 

Gráfico 3 – Como julgam o conteúdo da Química 
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A compreensão dos dados nos revela um maior número de julgamento dos 

conhecimentos químicos como difíceis e a necessidade de ser relacionado ao dia a dia. 

Podemos inferir aqui, que as respostas sinalizam que ocorre uma abordagem tradicional 

para esse conhecimento, esse processo de instrução recebido segundo Caamaño (2007), 

é uma das causas que favorecem as dificuldades de aprendizagem.  

Entretanto, também podem estar envolvidos outros fatores que caracterizam essa ação 

docente, como o apontado na pesquisa de Lambach e Marque (2009). Estes pesquisadores 

concluíram que os professores fazem uso de uma linguagem especifica da Química, 

fundadas em fixação de fórmulas e nomes de substâncias químicas, resolução de 

problemas, matematizando fenômenos, sem tratá-los de modo qualitativo. 

Em relação ao espaço aberto do questionário, que disponibilizamos aos educandos para 

expressarem algo que considerassem necessário, poucos utilizaram esse quadro. Apenas 

seis estudantes relataram algumas dificuldades enfrentadas no retorno aos estudos, tais 

como: o longo período que passaram sem estudar, o pouco tempo disponível para estudar 

devido desenvolverem conjuntamente uma atividade laboral, além da idade.   

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desfecho desta exploração nos situou em um estado de hesitação. As sinalizações 

dadas a partir das informações obtidas, apontam a EJA como um campo fértil a reflexão 

quanto a práticas didática-metodológicas a serem pensadas e estudadas para esse 

segmento da educação. Prosseguimos na busca de ver a disciplina de Química como 

instrumento de formação de cidadãos capazes de intervir em seu meio social.  

Vale a pena ressaltar a heterogeneidade do público que chega a essa modalidade de 

ensino, no qual vem apresentando mudanças de perfil, quanto a idade, expectativas e 

comportamentos. Isto requer uma atenção nas políticas educacionais, para que haja 

mudanças significativas na EJA. Porém, isto atualmente constitui-se um grande desafio, 

pois esta modalidade é frequentemente relegada a um segundo plano, refletindo-se como 

uma falta de prioridade política e passando-nos uma impressão de uma atribuição de 

reduzido valor a essa modalidade, por parte de alguns governantes e educadores. Assim, 

propostas pedagógicas que possam minimizar as dificuldades observadas, são 

consideradas importantes. 

Nas respostas dos educandos, percebemos também sinalizações quanto ao tratamento 

dado ao processo de ensino da Química, que ocorre de forma tradicional. Ao refletir sobre 

esses fatores, algumas recomendações no enfretamento dessa problemática pode 

perpassar por estratégias didáticos pedagógicas ativas, que possa promover a autonomia 

do educando na construção de seus conhecimentos.  Vemos a estratégia dos Três 
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Momentos Pedagógicos (Delizoicov, 2001), como uma valiosa ferramenta no 

enfrentamento da problemática da abordagem dos conhecimentos químicos. 
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APRESENTAÇÃO 

 Prezado colega professor, apresentamos esse caderno, que surge como 

produto de uma pesquisa de mestrado profissional, no Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática – PPGECNM, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. Nessa pesquisa, 

realizamos estudos teóricos e empíricos sobre o ensino de conteúdos de 

Química na modalidade da Educação de Jovens e Adultos - EJA. As orientações 

aqui expressas, refletem uma experiência que tivemos com o segmento EJA. Da 

nossa vivência com esse público, buscamos sintetizar uma abordagem 

estratégica para o ensino de ácidos graxos e gorduras, intentando contribuir para 

promoção de uma formação integral. Trazemos esse caderno, para que possa 

servir de base na intervenção pedagógica, em conjunto com outros materiais que 

o professor considere necessários.  

Concebemos que no fazer pedagógico, o docente se depara com vários 

desafios. Um deles é trabalhar com os educandos o conhecimento científico no 

contexto escolar. Este desafio, demanda deste profissional o trabalho não só 

com os conceitos construídos para explicação de fenômenos, mas também toda 

a linguagem representacional (modelos) utilizada para explicá-los. 

Pontuamos alguns temas que possam contribuir para reflexão do docente. 

Nos movemos desde um breve direcionamento à discussão da educação para 

pessoa jovem e adulta. Propomos uma possível estratégia-metodológica, que 

possa ser implementada nessa modalidade. Exemplificamos uma Unidade 

Didática, desenvolvida e implementada em momentos pedagógicos com uma 

turma da EJA, no Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) Prof.º Felipe 

Guerra, na cidade de Natal – Rio Grande do Norte. 

 

 

 

Braulio Alves de Albuquerque 

Marcia Teixeira Barroso  
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O ENSINO DE QUÍMICA NA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS. 

Segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE (2010), os levantamentos do 

censo demográfico 2010 apontaram 

que 9,6% da população ainda era 

considerada não-alfabetizada, o que 

equivalia a aproximadamente 14 milhões 

de brasileiros, em um faixa etária a partir de 15 anos de idade. No Rio Grande 

do Norte, equivalia a quase 442 mil habitantes, 18,5% da população. Em Natal, 

o quantitativo chega a ser pouco mais de 52 mil, com uma taxa de 8,3%. 

A definição que construímos deste público, a luz da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação – LDB (BRASIL, 1996), é que são indivíduos que não 

tiveram acesso ou continuidade nos estudos na idade própria, nos níveis de 

educação fundamental e/ou médio. Ao se pensar na composição dessa 

modalidade, Friedrich et al. (2010) apontam vários fatores que levaram ao 

abandono escolar. Logo, as motivações para essa atitude por parte destes 

sujeitos são variadas, das quais citamos: necessidade de trabalho, reprovações 

sucessivas, e por não terem se moldado as normas da escola. 

Por conseguinte, veem a EJA como espaço de uma nova oportunidade. 

Tendo por base esse segundo aspecto apontado pelo autor, que é a reprovação, 

nos deparamos com uma exclusão realizada pela própria instituição escolar, 

sendo esse público não só vitimado por outras situações, mas também pelas 

sucessivas reprovações. 

A modalidade EJA enfrenta algumas dificuldades. Segundo Costa et al. 

(2009), o sistema educacional brasileiro tem como paradigma vigente sobre a 

EJA, o de um ensino supletivo e visão compensatória, sem uma abordagem 

pedagógica especifica, pautada na particularidade do público.    

Fonte: Projetado por Sapann-Design - 
Freepik.com. 
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Com relação ao tratamento do 

conhecimento químico, ele em geral se baseia 

na prática da educação bancária, em que os 

sujeitos recebem os depósitos de informações 

dissertadas pelo docente (FREIRE, 2005). Nas 

falas de Lambach e Marques (2014), é 

explicito esse tratamento:  

[...] os conhecimentos escolares são aprendidos por meio da 
memorização de definições e de teorias descoladas da realidade 
dos sujeitos, e com características modelares e internalistas, 
ligadas à estrutura e aos problemas padrões próprios da 
formação de cientistas químicos. 

 No viés antagônico ao da formação curricular tradicional, Costa et al. 

(2009) convocam assumir-se os jovens e adultos da EJA como sujeitos 

históricos. Um aspecto ignorado é que o conhecimento ao qual possuem foram 

produzidos em espaços fora da escola. 

Falar sobre o ensino de química nesta modalidade, nos traz como desafio 

buscar pautar a prática profissional com instrumentos capazes de viabilizar aos 

educandos a construção da sua autonomia. Em se tornando sujeitos 

conscientes, possam portar-se ativamente na sociedade a qual fazem parte. 

Essa perspectiva pode-se ser vista na fala de Carvalho (2011, p. 91), que 

ressalta a relevância de uma maior politização, de se buscar a libertação e a 

transformação social, visto que: “os sujeitos envolvidos trazem consigo um 

histórico de negação de direitos, de vitimização, de exclusão, e não só 

educacional”. 

No modelo bancário de educação, segundo Freire (2005), ocorre a 

transmissão das convicções da sociedade opressora. Sendo assim, ele defende 

a educação problematizadora viabilizada pelo diálogo, vista como alternativa a 

superação do estado de opressão, caminhando assim para libertação. Menezes 

e Santiago (2014, p. 60), afirmam:   

Esse movimento decorre da compreensão da Educação como 
ato de conhecimento e como ato político. Sendo assim, ele vê 
na educação a possibilidade de emancipação humana para 
superar as diferentes formas de opressão e dominação 
existentes na sociedade contemporânea, marcada por políticas 
neoliberais e excludentes. 

Fonte: Projetado por 
Dooder - Freepik.com. 
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 Menezes e Santiago (2014) ao falarem sobre educação, indicam que na 

visão de Paulo Freire, ela possui como papel contribuir para o processo de 

transformação social.  Para Freire (2005), a educação é dialógico-dialética, na 

medida em que o ato educativo possibilita a superação a prática de dominação 

e forma uma prática da liberdade. Ele afirma que, educador(a) e educando(a) 

são os protagonistas do processo, dialogam e constroem o conhecimento 

mediante a análise crítica das relações entre os sujeitos e o mundo. 

 Diante do cenário acima apresentado, um questionamento pode pairar em 

suas mentes.  

 

 

  

 

 

Na busca de contribuir com respostas para essa questão, trazemos neste 

material algumas orientações para realização de uma proposta de ensino para 

conteúdos da Química. Partimos da experiência com uma turma da modalidade 

EJA, no Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) Professor Felipe 

Guerra. Desenvolvemos os conteúdos de ácidos graxos e gorduras, pois esses 

possibilitaram estabelecer diálogos durante os tratamentos dos conceitos que 

envolvem esses conteúdos na alimentação. Buscamos, a partir da estratégia dos 

Três Momentos Pedagógicos - 3MP (DELIZOICOV, 2001), inserir os 

conhecimentos tratados no ambiente escolar, nas situações e atividades 

presentes no dia a dia dos educandos. Discutiremos mais sobre essa estratégia 

em seção posterior. Para nossas reflexões, utilizaremos algumas premissas 

freireanas, que possam também proporcionar uma possível resposta ao nosso 

questionamento.  

Como promover um ensino de Química 

que tenha significado para o público 

EJA, considerando as especificidades 

desta modalidade? 

Fonte: Projetado por Pressfoto - 
Freepik.com. 
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O QUE SÃO OS TRÊS MOMENTOS PEDAGÓGICOS? 

 Em nossa percepção, a prática pedagógica precisa romper com a 

passividade do educando e possibilitar uma maior relação com contextos que 

propiciem um significado a aprendizagem. Para tanto, nossa proposta para o 

ensino de conteúdos de Química pretendeu seguir o princípio estratégico da 

dinâmica didático-pedagógica dos 3MP, para o desenvolvimento da sequência 

das atividades da Unidade Didática. 

Portanto, não nos detemos na percepção de aprendizagem reprodutiva, 

que tem como critério a devolução por parte do educando do conhecimento 

apresentado. Tentamos permitir aos estudantes mostrarem suas impressões 

quanto a aprendizagem do conteúdo, não apenas a repetição do que em geral é 

o conhecimento ditado pelo livro didático. 

 A abordagem dinâmica dos 3MP faz com que o professor e os estudantes 

percorram por três momentos, de modo a proporcionar uma efetiva consolidação 

da construção do conhecimento, em um significativo processo de ensino e 

aprendizagem. Constituída inicialmente por Demétrio Delizoicov, os 3MP, 

segundo Muenchen e Delizoicov (2014), promovem um deslocamento das 

concepções de educação de Paulo Freire para o espaço da educação formal, 

instituição escolar. Esses autores também trazem a definição de cada etapa, 

como se seguem: 

Na Problematização Inicial - PI, o estudante é exposto a uma situação da 

realidade a qual possivelmente tenha vivência. É necessário que a situação 

também tenha uma relação com o tema a ser 

desenvolvido, embora requeira a introdução de 

conhecimentos de teorias científicas. Segundo 

Delizoicov (2001), o desfecho deste momento 

consiste em situar os estudantes em um estado 

em que sintam a necessidade de outros 

conhecimentos. 

Na Organização do Conhecimento - OC, 

ocorre a orientação do professor para uma 

sistematização dos conhecimentos, 

Fonte: Projetado por Freepik. 



 
 

9 | P á g i n a  
 

preestabelecidos como necessários para melhor compreender o tema e a PI. 

Neste momento, segundo Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009, p. 201), as 

atividades utilizadas pelo professor são o modo de promover a conceituação 

fundamental para a compreensão científica da situação problematizada. 

 Seguidamente, na fase de Aplicação do Conhecimento - AC, é realizado 

a retomada da situação apresentada na PI, usando os conhecimentos que vem 

sendo sistematicamente incorporados na compreensão da situação inicial. 

Podendo também, segundo Delizoicov (2001), possibilitar ao educando que 

esses conhecimentos adquiridos sejam usados na interpretação de outras 

situações, que requerem os conceitos apreendidos. 

Quando na elaboração da proposta de Unidade Didática utilizando os 

3MP, compartilhamos de experiências com os educandos do CEJA supracitado. 

Organizamos então as atividades para 

atenderem ao processo de ensino-

aprendizagem de conteúdos da Química.  

 

Ficou curioso para saber mais sobre 

essa estratégia didático-pedagógica? 

Consulte as referências do quadro abaixo.   

Leituras adicionais 

PIETROCOLA, M. (Org.). Ensino de física: conteúdo, metodologia e 

epistemologia numa concepção integradora. Florianópolis: Ed. da UFSC, 

2001. 236 p. 

No capítulo seis deste livro, Demétrio Delizoicov aborda alguns sentidos 

atribuídos aos termos problema e problematização. Tratando também, 

sobre a dinâmica Três Momentos Pedagógicos.   

 

QUINTINO, N. A., et al. Densidade: uma proposta de aula investigativa. 

Revista Química Nova na Escola, v. 37, p. 120-124, 2015. 

Neste artigo, os autores trabalham o conceito de densidade, de modo 

investigativo, com estudantes da Educação de Jovens e Adultos. A 

proposta de ensino, é estruturada pela estratégia dos 3MP. 

Fonte: Projetado por Freepik. 
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UNIDADE DIDÁTICA COMO FERRAMENTA 

DE PLANEJAMENTO DE ENSINO. 

 Nesta seção, iremos discutir um pouco 

sobre o que é Unidade Didática. Na literatura 

encontramos várias denominações se referindo 

a ferramenta de planejamento unidade didática, 

das quais podemos citar: sequencia didática, 

unidade de ensino, unidade de programação, 

dentre outras. Segundo Zabala (2010), ela é 

definida como: “um conjunto de atividades 

ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos 

educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores 

como pelos alunos”. 

 O instrumento unidade didática, configura-se como um conjunto de 

decisões que o educador toma, considerando a vivência compartilhada com o 

grupo que trilhará o caminho da construção do saber. 

Essas decisões, como relata Sanmartí (2000), consistem no que se vai 

ensinar. É uma atividade relevante que os docentes desenvolvem, visto que por 

meio desta se concretizam suas ideias e intenções educativas. As sequências 

podem ser vistas como um norte para os professores, o qual traz um plano 

estratégico, com uma 

intencionalidade. 

Na perspectiva educativa que 

assumimos, tendo por base 

pressupostos freireanos, a nossa 

proposta de ensino não se 

caracterizou como um grupamento de 

decisões sobre o aluno. Como 

declara Freire (2011), deve o 

educador saber que ensinar não é 

uma ação de transferência de conhecimento, mas criar as possibilidades aos 

educandos para sua construção. 

Fonte: Projetado por D3images - 
Freepik.com. 

Fonte: Projetado por Freepik. 
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Nossa proposta se contrapõem a posturas pouco autônomas, que 

orientam as abordagens dos conteúdos de estudo. Vemos na concepção 

freireana, uma consonância com a sinalização de Sanmartí (2000), ao relatar 

que novas visões sobre o ensino e aprendizagem que fornecem o entendimento 

que são os próprios alunos que constroem seu conhecimento. O educador 

possui a função de promoção desse processo construtivo, que necessariamente 

será diferente para cada estudante e para cada grupo de educandos.    

Ao se pensar em um tema a ser estudado, o docente busca destrinchar a 

temática de estudo, que por meio de atividades podem viabilizar a aquisição do 

saber a ser explorado. Neste percurso, cada atividade mantem uma articulação 

entre si, com a finalidade de oportunizar ao educando a apropriação do objeto 

cognoscível. 

   

Na seção seguinte trazemos uma 

unidade didática, a qual consiste de uma 

experiência que tivemos com o público 

do EJA. Esperamos por meio desta UD, 

contemplar as questões do quadro acima, como também a levantada na segunda 

seção deste material, de como promover um ensino de Química que tenha 

significado para o público EJA. 

Você deve ainda estar se 

perguntando: 

Como articular todo esse conhecimento 

teórico na prática diária na sala de aula? 

Como estruturar várias atividades em uma 

unidade didática para abordar um 

conteúdo? 

Será que isso é viável para o ensino de 

Química? 

 

Fonte: Projetado por Alekksall - 
Freepik.com. 
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PROPOSTA DE UNIDADE DIDÁTICA. 

 Nesta seção, expomos um exemplo da 

nossa proposta de unidade didática, tendo como 

referência os 3MP (DELIZOICOV, 2001). Ao 

trazermos essa estratégia para o ensino de 

conteúdos da Química, não pretendemos 

encaminhar um instrumento a ser utilizado 

indiscriminadamente. Porém, apresentamos a 

concretização de uma experiência gerada junto ao 

público EJA. Assim caro educador, você poderá 

tomar suas decisões por meio de adaptações que 

se fizerem necessárias, considerando a 

especificidade do seu grupo.  

 Esse contato com esse público, que 

oportunizou o desenvolvimento e aplicação da proposta que se segue abaixo, foi 

bastante rica. Promoveu o envolvimento dos educandos no processo de ensino 

e aprendizagem, construindo seus conhecimentos a partir dos conteúdos 

químicos tratados com eles. Esse diálogo também abriu espaço para os 

estudantes relatarem saberes de suas experiências cotidianas.   

Portanto, essa unidade poderá servir como um norte para você professor, 

na busca de implementar uma prática dialógica-problematizadora. 

 

A QUÍMICA E OS ALIMENTOS 

Número de Aulas: 10 aulas (50 min/aula) 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM 

 O objetivo desta Unidade Didática é trabalhar alguns conceitos da área de 

química orgânica. Em relação a estes conceitos, busca-se desenvolver nos 

estudantes os conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais 

(ZABALA, 2010). 

 

CONTEÚDO FACTUAL  

Para saber 

mais sobre como foi 

contruida essa proposta 

de unidade didática, 

consultar o capítulo 

cinco da dissertação de 

Braulio A. Albuquerque: 

“Momentos 

pedagógicos para o 

ensino de ácidos graxos 

e gorduras, na 

modalidade de 

educação de jovens e 

adultos”. Disponível no 

site do 

PPGECNM/UFRN, ano 

de 2017.  
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• Rio Grande do Norte como estado do Nordeste com maior índice de pessoas 

acima do peso.  

 

CONTEÚDOS CONCEITUAIS  

• Os óleos, gorduras e os ácidos graxos trans;  

• Fontes de ácidos graxos trans na alimentação; 

• Transformações químicas de obtenção dos ácidos graxos trans; 

• Propriedades físicas e químicas que caracterizam os ácidos graxos e gorduras, 

e suas nocividades a saúde. 

   

CONTEÚDOS PROCEDIMENTAIS  

• Reconhecer os principais tipos de alimentos que contem ácidos graxos trans e 

seus derivados; 

• Caracterizar quais tipos de alimentos apresenta maior teor de ácidos graxos 

trans e de seus derivados.  

 

CONTEÚDOS ATITUDINAIS 

• Valorizar escolhas por uma alimentação mais saudável para uma melhor 

qualidade de vida; 

• Aprender a trabalhar em grupo, respeitando os diversos pontos de vista.  

 

1º Momento: Problematização inicial 

Justificativa: A primeira atividade a ser realizada tem como fundamento 

despertar a motivação dos estudantes para os conteúdos a serem abordados. 

Também situa os conteúdos em um contexto e busca reconhecer as primeiras 

ideias dos educandos, quanto ao tema de estudo. 

 No primeiro momento, o professor trabalhará com os estudantes 

organizados em pequenos grupos. Cada grupo deve ser fixo, para trabalhar 

todas as atividades no decorrer da unidade didática. Posteriormente, socializa 

se o debate no grande grupo (a turma). O texto a ser trabalhado é: RN é o estado 

do Nordeste com maior índice de pessoas acima do peso (Anexo A). Para 

orientar o debate, seguir o roteiro de questões (Apêndice C). 
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    Deverá ficar claro para os estudantes, a problemática do Rio Grande do 

Norte aparecer como um dos estados com alto índice de pessoas com excesso 

de peso e obesidade e os fatores ligados a este fenômeno, visto que esse está 

relacionado ao objetivo do primeiro momento. Para um melhor entendimento da 

questão e reconhecimento da necessidade de adquirir novos conhecimentos que 

eles possivelmente ainda não detêm, propõem-se a aplicação individual do 

questionário 1 (Apêndice D).   

 

2º Momento: Organização do conhecimento  

Justificativa: A exposição dos conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais nesse segundo momento, possibilitará a apropriação dos 

conhecimentos, que permitirá a compreensão da presença dos ácidos graxos 

trans na alimentação, as propriedades físicas e químicas, quais suas principais 

fontes e possíveis nocividades à saúde. 

 Este segundo momento inicia-se com a atividade de leitura das 

informações retirada de rótulos de alimentos industrializados (Apêndice E). Se 

espera dos estudantes, o reconhecimento da presença dos ácidos graxos trans. 

Essa atividade deverá ser realizada com os grupos. 

 Em seguida, após a atividade de leitura dos rótulos, deve-se expor aos 

estudantes os conteúdos conceituais de forma expositiva-dialogada, ilustrando 

o diálogo com a projeção das imagens 1 e 2 (Apêndice A). Também, solicita-se 

que os estudantes expressem suas ideias a respeito das imagens, na forma 

escrita. Em seguida, estimula-se que os estudantes discutam sobre padrão 

estético corporal, fatores que influem este padrão, como a época, e no contexto 

atual, a mídia.   

 Posteriormente, pede-se aos estudantes para que expressem suas ideias 

a respeito das imagens 3 e 4 (Apêndice B), como feito anteriormente. Estimula-

se que eles falem da autoimagem, o quanto que a pressão para seguir padrão 

tido como “adequado” pode ter como consequências doenças, como os 

distúrbios alimentares representados nas imagens que acabaram de ser 

trabalhadas.  
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 Prossegue-se, expondo agora os conceitos de ácidos graxos trans, suas 

propriedades químicas e físicas, suas principais fontes de produção e sua 

presença na alimentação, concluindo assim o segundo momento. No quadro 

abaixo segue algumas sugestões de bibliografias, que podem ser consultadas 

na elaboração da aula para abordar os conceitos químicos. 

       

ÁCIDOS GRAXOS E GORDURAS 

 Nesta seção trazemos uma sucinta discussão conceitual para subsidiar a 

elaboração de sua aula e melhor expor os conceitos químicos que trabalhamos 

nessa proposta de ensino. Quando nos referimos a gordura estamos falando de 

um macronutriente presente nos alimentos, os lipídeos. Esse macronutriente é 

bastante relevante para o ser humano, pois apresenta função energética, 

conferindo também estabilidade, qualidade de estocagem, sabor e aroma aos 

alimentos (RIBEIRO et al., 2007; MERÇON, 2010). 

 Os lipídeos do grego lipos, “gordura”. Contrário a outras substâncias eles 

não são classificados segundo um grupo funcional (estrutura química), mas por 

suas propriedades. Portanto, constituem-se de uma classe de substâncias de 

origem biológica (SANTOS E MÓL, 2013). A principal propriedade que 

caracteriza os lipídeos, é a solubilidade. Devido a presença de uma longa cadeia 

carbônica, com pouco o nenhum grupo hidrofílico, atribuindo uma baixa 

polaridade e baixa solubilidade em água.   

Sugestões Bibliográficas: 

SANTOS, W. L. P.; MÓL, G. S. Química Cidadã. Volume 3, Ensino 

Médio, 3º série, 2ª Ed., São Paulo: Editora AJS, 2013. 320 p. 

MERÇON, F. O que é uma Gordura Trans?. Revista Química Nova na 

Escola. v. 32, n. 2, p. 78-83, maio 2010.   

NASCIMENTO, K. O. et al. Associação do consumo de gorduras trans e 

doenças cardiovasculares: uma questão de saúde pública. Revista Acta 

Tecnológica. v. 8, n. 1, p. 78-88, 2013. 
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 Os principais lipídeos são os óleos vegetais e as gorduras animais, que 

quimicamente são compostos por triacilgliceróis, também denominados de 

triglicerídeos ou trigliceróis. Os triacilgliceróis resultam da reação entre o glicerol 

ou triol (álcool) e três moléculas de ácidos carboxílicos. Esses ácidos 

carboxílicos são nomeados ácidos graxos, visto possuírem uma cadeia linear 

longa, apresentando geralmente número par entre dez e vinte átomos de 

carbono (SANTOS E MÓL, 2013). 

 A formação dos triacilgliceróis, resulta da reação entre um glicerol e três 

moléculas de ácidos graxos, em um processo catalisado por enzimas (lipases) 

ou em meio ácido (MERÇON, 2010). Abaixo está representada de forma 

genérica essa reação de esterificação.    

 

  

 Os óleos e gorduras apresentam diferença entre seus estados de 

agregação das moléculas em temperatura ambiente, pois os óleos são líquidos 

e as gorduras sólidas.  

Fonte: Ribeiro et al. (2010). 
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 Acima estão representadas as estruturas espaciais de três substâncias, 

que apresentam o mesmo número de átomos de carbono. Porém, diferentes 

pontos de fusão (PF). Essa diferença no PF para essas substâncias com mesmo 

número de átomos de carbonos, se deve a presença de insaturações que diminui 

o ponto de fusão, sendo esse efeito mais acentuado na forma cis e PF 

intermediário na configuração trans. 

 Os termos cis e trans, referem-se as substâncias que possuem mesma 

fórmula molecular (isômeros), mas apresentam fórmula estrutural diferentes e, 

consequentemente, propriedades diferentes. Esse tipo de isomeria é a 

geométrica. Daí a denominação gorduras trans ou ácidos graxos trans, pois são 

triacilgliceróis que possuem ácidos graxos com a configuração trans. Como pode 

ser visto na figura abaixo. 

 As principais fontes desses AGT na alimentação, são: por meio de 

transformações por micro-organismos presentes na flora do rúmen, no processo 

de desodorização de óleos vegetais e na hidrogenação de óleos vegetais 

(RIBEIRO et al., 2007). 

 Os alimentos provenientes de animais ruminantes, como: carnes, leites e 

derivados, são naturalmente a origem de ácidos graxos trans. Esses animais ao 

ingerirem os ácidos graxos cis, eles são transformados pelo processo de bio-

hidrogenação em ácidos graxos trans, ocorrendo por meio dos sistemas 

enzimáticos da flora microbiana do rúmen desses animais (MERÇON, 2010). 

Disponível em: <http://www.emforma.net/11801-triglicerideos>. Acesso em 23 jun. 2017.  
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 Os ácidos graxos trans também são formados por um processo induzido 

termicamente, desodorização industrial. Esse processo visa remover 

componentes voláteis de sabor e odor indesejáveis. Ocorrendo 

consequentemente, a isomerização de ácidos graxos cis presentes no óleo 

vegetal em AGT (MERÇON, 2010). 

 No entanto a principal fonte de ácidos graxos trans na alimentação, 

provém da hidrogenação catalítica parcial de óleos vegetais. A hidrogenação 

proporciona a modificação da estrutura e consistência de um óleo (RIBEIRO et 

al., 2007). A identificação da nocividade de ácidos graxos saturados a saúde e o 

colesterol presente em alimentos de origem animal, impulsionou a substituição 

por gorduras vegetais hidrogenadas (MERÇON, 2010). 

 Na indústria, a hidrogenação é realizada em tanques herméticos, nos 

quais ocorre a mistura do gás hidrogênio com o óleo e um catalisador, 

geralmente níquel. A adição dos átomos de hidrogênios a ligação dupla dos 

ácidos graxos do óleo vegetal, resulta na obtenção de produtos sólidos ou 

semissólidos com uma estabilidade maior em relação à oxidação. Esse estado 

sólido e semissólido, é devida a duas formas de hidrogenação industrial: a total 

e parcial. Na hidrogenação total, todas as ligações duplas carbono-carbono são 

saturadas, enquanto que no processo parcial ocorre a diminuição no teor de 

insaturação (MERÇON, 2010; NUNES et al., 2010).          

 Discussões tem sido recorrente, devido ao emprego das gorduras 

hidrogenadas e aos males causados pela presença dos ácidos graxos trans 

nestes produtos. Segundo Nunes et al. (2010), pesquisas têm indicado que os 

AGT são tão ou mais nocivos à saúde do que os ácidos graxos saturados, em 

virtude principalmente da elevação dos níveis de colesterol no sangue e, 

portanto, a elevação do risco de doenças cardiovasculares.  

  

3º Momento: Aplicação do conhecimento  

Justificativa: As atividades em grupo neste momento possibilitarão aos 

estudantes a discussão entre eles, orientando ao entendimento de uma 

alimentação saudável como forma de enfrentamento da situação apresentada 

inicialmente, e aplicação do conhecimento desenvolvido em outras situações. 
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  Para este terceiro momento, será realizado inicialmente a atividade em 

grupo, em que os estudantes devem produzir um texto, seguindo um roteiro 

(Apêndice F). Os educandos deverão apresentar uma proposta de alimentação 

para enfrentamento da situação inicial e posteriormente um questionário (prova 

didática) individual, como parte da avaliação dos conhecimentos adquiridos.  

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

•Recursos audiovisuais (reprodução de vídeo e slides); 

•computador; 

•Quadro; 

•Pincel e apagador para quadro. 

 

ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM 

 O processo avaliativo da aprendizagem será realizado por meio das 

atividades desenvolvidas pelos estudantes, participação nas discussões e prova 

didática, envolvendo os conteúdos conceituais estudados. 
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ANEXOS 

 

(ANEXO A)  

RN é estado do Nordeste com maior índice de pessoas acima do peso 

Publicação: 21 de agosto de 2015, Tribuna do Norte. 

O Rio Grande do Norte é o estado da Região Nordeste com o maior índice 

de pessoas obesas e com sobrepeso, de acordo com a Síntese de Pesquisa 

Nacional de Saúde relativo ao ano de 2013 em relação às pessoas com idade 

superior a 18 anos. Os dados foram apresentados nesta sexta-feira (21) pelo 

IBGE e mostram que 58,3% dos potiguares têm excesso de peso, enquanto 

21,1% eram obesos no ano de referência da pesquisa. O Estado ocupa a oitava 

colocação, e a 12ª posição no ranking nacional, quanto aos índices de excesso 

de peso e obesidade, respectivamente. 

A pesquisa é um retrato de várias situações ligadas à saúde do brasileiro, 

e mostra, entre outras coisas que o problema da obesidade vem crescendo 

desde o ano de 2002, quando o IBGE começou a medir através de amostragem. 

A obesidade na população masculina, no Brasil, passou de 9,3% em 2002-2003 

para 17,5% em 2013; enquanto, entre as mulheres, esse índice saltou de 14% 

para 25,2%. A tendência de crescimento desses índices, especialmente entre as 

mulheres, também ocorre no Rio Grande do Norte. São 25,1% da população 

feminina consideradas obesas, contra 16,6% dos homens. 

A constatação pode ser feita de outra forma, segundo a pesquisa do IBGE, 

à medida que apresenta progressivo aumento da circunferência da cintura na 

população norte-riograndense: primeiro colocado na Região Nordeste, com 41% 

da população, contra 37,7% registrado no Brasil.  

O índice de mulheres norte-riograndense com a circunferência aumentada 

é mais que o dobro do registrado para os homens [23,6% contra 56,6%]. Para 

os homens, essa circunferência deve ser igual ou menor que 102 centímetros, e 

nas mulheres igual ou inferior a 88 cm.  

Os dados recorrentes apresentados pela pesquisa do IBGE revelam, 

segundo os especialistas, um cenário preocupante de saúde pública: os riscos à 

saúde e os gastos em relação aos tratamentos dessa população de obesos. 

O consumo de produtos com alto teor de açúcar e gordura começa cedo 

no Brasil. Estudo inédito do Ministério da Saúde revelou que 60,8% das crianças 

com menos de dois anos de idade comem biscoitos, bolachas e bolos e que 

32,3% tomam refrigerantes ou suco artificial. Este é o terceiro volume da 

Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada em parceria com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e que traz medidas inéditas da 

população do país, como peso, pressão arterial e circunferência da cintura. Além 

das mudanças nos hábitos alimentares na infância, os dados alertam para os 

crescentes índices de excesso de peso e obesidade em adultos. 
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“O excesso de peso é um problema grave, porque é um fator de risco para 

doenças do coração e outros problemas crônicos. É fundamental trabalharmos 

o incentivo a prática de exercícios e alimentação saudável desde cedo com as 

nossas crianças para reverter esse quadro. As crianças, muitas vezes, ajudam 

na conscientização e mudança de hábito dos pais”, destacou o ministro da 

Saúde, Arthur Chioro. 

Apesar da presença de produtos industrializados na alimentação das 

crianças, o estudo demonstrou que as mães brasileiras continuam 

amamentando seus filhos mesmo após os seis meses de idade, período 

preconizado para o aleitamento exclusivo. Mais da metade (50,6%) das crianças 

entre nove e 12 meses estão em aleitamento materno de modo complementar. 

Meninos e meninas com menos de dois anos representavam, no período 

estudado, 5,7 milhões de pessoas. 

Os dados apontaram também que a maior parte das primeiras consultas 

dos bebês (até sete dias depois da saída da maternidade) foi na rede pública de 

saúde – 62,5% nas unidades básicas de saúde e hospitais públicos e 26,4% em 

consultório particular. Também mostrou índice de 70,8% de crianças com menos 

de dois anos que fizeram o teste do pezinho e 75,9% com um ano que já haviam 

tomado três doses da vacina tetravalente (difteria, tétano, coqueluche e 

meningite), ofertada aos dois, quatro e seis meses de idade. 

A Pesquisa Nacional de Saúde foi feita em 64 mil domicílios em 1.600 

municípios de todo o país entre agosto de 2013 e fevereiro de 2014. É o mais 

completo inquérito de saúde do Brasil, com dados sobre informações do 

domicílio, equipe de saúde da família, pessoas com deficiências, saúde dos 

indivíduos com 60 anos e mais, crianças com menos de 2 anos, acidentes e 

violência, estilos de vida, doenças crônicas, saúde da mulher, atendimento pré-

natal, saúde bucal e atendimento médico. Essas informações servem de base 

para que o Ministério da Saúde possa traçar suas políticas públicas para os 

próximos anos. 

Disponível em: <http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/rn-a-estado-do-nordeste-com-maior-
a-ndice-de-pessoas-acima-do-peso/322337>. Acesso em 02 nov. 2015. [Adaptado] 

 

 

 

 

(APÊNDICE A) 

O padrão estético muda conforme o tempo. Alguns fatores contribuem 

para esse entendimento de padrão estético ideal, os quais muitas vezes são 

subjetivos, sendo estabelecidos por um determinado grupo, que acaba tendo 

aceitação de uma coletividade. No período do renascimento, o ideal de beleza 
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Imagem 1: Obra do pintor Peter P. Rubens, entre 
1636-1638: As Três Graças (Óleo sobre tela, 221 x 
181cm). 

 

Imagem 2: Profissionais da moda 

era representado por mulheres mais gordinhas, que tinham celulite e barriguinha, 

pois esse padrão estava diretamente relacionado a riqueza e a fertilidade.  

A imagem 1 representa bem o padrão estético do período do 

renascimento, que exprimia o ponto de vista e o padrão de beleza dos mais 

abastados e que era aceito como ideal. 

Atualmente, os meios de comunicação massivos e seu forte poder de 

influência, impõem um padrão de beleza baseados em uma magreza acentuada 

(imagem 2), que em alguns casos aproxima-se da subnutrição. Padrões esses 

que se ligam a uma apologia ao consumo, beneficiando o interesse de um grupo 

econômico (tratamentos estéticos, produtos, roupas, dentre outros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

23 | P á g i n a  
 

(APÊNDICE B) 

 Como saber se estamos gordos, magros ou com peso ideal? Quais 

parâmetros pode nos fornecer uma resposta com segurança? A imagem que 

temos ou vemos de nós mesmo pode nos dar essa resposta com segurança? 

 

Imagem 3: Anorexia 

  

 

Imagem 4: Obesidade

 

A imagem que temos de nós mesmo pode nos dar uma falsa impressão, 

visto que a autoimagem depende de alguns aspectos como nosso estado de 

espirito e autoestima. Portanto, ter como parâmetro a imagem que construímos 

de nós mesmos, pode levar a dois problemas de saúde a anorexia e a obesidade, 

as quais se classificam como transtorno alimentar. 

 Os transtornos alimentares10 podem ter origem psicológica ou metabólica. 

São consequências de uma insatisfação com sua aparência física. A anorexia 

trata-se de um distúrbio de origem psicológica, que leva a pessoa realizar um 

controle excessivo dos alimentos a serem ingeridos, seguindo dietas rigorosas e 

exercícios forçados. A pessoa que porta essa doença tem uma visão de si 

mesma distorcida, embora esteja com peso abaixo do ideal, enxerga-se sempre 

como se estivesse gorda. 

 A obesidade é outro transtorno que se caracteriza pelo excesso de 

gordura corporal em um indivíduo. Ela é reconhecida como uma doença crônica, 

pela organização Mundial da Saúde. O indivíduo desenvolve essa doença por 

                                                           
10 ARAÚJO, A. P. Disfunções alimentares. InfoEscola, disponível em: 

<http://www.infoescola.com/saude/disfuncoes-alimentares/> Acesso em 22 nov. 2015. 
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possuir o hábito de comer descontroladamente, acarretando em outras 

complicações de ordem física e/ou mental. Pacievitch (ND)11, relata que: “Há 

várias causas para o surgimento da obesidade dentre as quais podemos citar: 

predisposição genética, dietas ricas em gordura, falta de exercícios físicos e 

alterações endócrinas (hipotiroidismo, por exemplo)”. 

 Como vimos, ter como padrão de medida baseado na imagem que temos 

do nosso corpo pode nos levar a uma falsa ideia. Portanto, uma boa referência 

para se ter uma ideia de nossa situação é o índice de Massa Corporal – IMC. 

Outro índice bastante importante que fornece indicativos de risco a saúde e o 

parâmetro da circunferência abdominal. O aumento da gordura entre os órgãos 

desta região, eleva principalmente o risco de doenças ligadas ao coração. 

 Como visto, uma alimentação desregrada pode ter consequência nocivas 

à saúde. Assim, manter uma alimentação adequadamente balanceada é um dos 

fatores que propiciam a um melhor bem-estar e se combinadas com atividades 

físicas potencializam os efeitos benéficos. Sempre que pensar em uma dieta e 

em uma boa alimentação, deve-se buscar orientação de um profissional, sendo 

o nutricionista o profissional indicado. A pirâmide alimentar abaixo nos traz uma 

ideia de como balancear a alimentação de forma adequada.

                                                           
11 PACIEVITCH, T. Obesidade. InfoEscola, disponível em: 

<http://www.infoescola.com/doencas/obesidade/> Acesso em 22 nov. 2015. 
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APÊNDICES 

 

(APÊNDICE C) 

A partir da leitura do texto, o debate com seu grupo deve ser orientado por 
meio das questões abaixo. 

 
1. Quais os principais fatores que levam ao aumento do número de 

pessoas com excesso de peso e obesidade? 
2. Como saber se está com excesso de peso ou obesidade? 
3. Quais riscos a pessoa que está com excesso de peso ou obesidade 

apresenta? 
4. Quais tipos de alimentos mais contribuem para o aumento de peso? 

 

(APÊNDICE D) 

 QUESTIONÁRIO 1  

1. As gorduras são boas ou ruins para saúde? Justifique. 
2. O que é gordura trans? 
3. Você já observou se em algum alimento consumido por você tinha 

gordura trans? 
4. Existe alguma relação com gordura trans e a química? 

 

(APÊNDICE E) 

Nessa atividade, os estudantes devem reconhecer por meio da leitura da tabela 
nutricional e dos ingredientes utilizados na fabricação destes produtos 
alimentícios, os que possuem ácidos graxos trans. 

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS 

 

Panettone – Gotas de Chocolate  

 

Porção de 80g (1 fatia) 

Quantidade por porção % VD (*) 

Valor energético 289 kcal = 1214 kj 14% 

Carboidratos 45g 15% 

Proteínas 4,7g 6% 

Gorduras totais 10g 18% 

Gorduras saturadas 1,6g 7% 

Gorduras trans 1,4g ** 

Fibra alimentar 1,1g 4% 

Sódio 100mg 4% 
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INGREDIENTES: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gotas sabor 

chocolate, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, gema de ovos, xarope de malte, soro 

de leite, leite em pó integral, açúcar invertido, manteiga, ovo integral, sal, emulsificantes 

(mono e diglicerídeos de ácidos graxos), conservadores (propionato de cálcio e ácido 

sórbico), umectantes (sorbitol e glicerina), aromatizantes e corante natural de urucum. 

 

Biscoito – Rosquinha sabor de leite 

 

Porção de 30g (6 biscoitos) 

Quantidade por porção %VD (*) 

Valor energético 122 kcal = 512 kJ 6 

Carboidratos 22g 7 

Proteínas 2,9g 4 

Gorduras totais 2,8g 5 

Gorduras saturadas 0,6g 3 

Gorduras trans 0,8g ** 

Fibra alimentar 0,9g 4 

Sódio 90mg 4 

 

INGREDIENTES: Farinha de trigo fortificada com ferro ácido fólico, açúcar, açúcar 

invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, emulsificante lecitina de soja (INS 322), 

fermentos químicos (bicarbonato de sódio INS 500ii e bicarbonato de amônio INS 503ii), 

aromatizante. 

 

 

Sorvete – sabor creme 

 

Porção de 60g (1 bola) 

Quantidade por porção %VD (*) 

Valor energético 107 kcal = 449 kJ 5 

Carboidratos 15g 5 

Proteínas 1,6g 2 

Gorduras totais 4,5g 8 

Gorduras saturadas 2,7g 12 

Gorduras trans 0 ** 

Fibra alimentar 0g 0 

Sódio 41mg 2 

 

INGREDIENTES: Água, açúcar, gordura vegetal, leite em pó desnatado, soro de leite, 
açúcar líquido invertido, óleo vegetal, xarope de glicose, emulsificante mono e 
diglicerídeos de ácidos graxos, estabilizantes alginato de sódio e fosfato dissódico, 
aromatizantes e corantes urucum e cúrcuma. 

 

(APÊNDICE F) 
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Seguindo os pontos abaixo, produza um texto (mínimo de 15 linhas), levando-se 
em conta a situação apresentada inicialmente, em que o RN possui alto índice 
de sobrepeso e obesidade. 

• Quais principais fatores relacionados à alimentação contribuem para esse 
quadro; 

• Quais os tipos de alimentos estão relacionados ao aumento do sobrepeso e 
obesidade e sua nocividade à saúde, levando-se em conta os conceitos químicos 
estudados; 

• Apresente que hábitos alimentares podem contribuir com a mudança da 

situação demonstrada. 
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