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Aos meus filhos Mariana e Matheus,
pelo sentido que trazem a minha vida,

 pela parceria e o encorajamento.

Aos companheiros de profissão,
que acreditam na força de sua ação

na formação humana,
para a transformação possível,

de um mundo com mais igualdade.
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P r e f á c i o

Coube a mim a tarefa de fazer o prefácio deste livro “Ciências 
para EJA – Propostas e desafios” , sendo um convite feito durante o 
processo de sua criação. Confesso que tal convite me deixou sobremaneira 
responsável, mas ao mesmo tempo com um forte sentimento de orgulho, 
pelo fato de ter acompanhado todas as etapas em sala de aula, e fora dela, e 
todos os impasses, desde os momentos que compõe a gênese intelectual e 
o crescimento profissional da professora Cristiane Vasques, à concretude 
desta obra pedagógica. Por outro lado, fiquei apreensivo, pois esse livro é 
fruto de um trabalho que não se resume apenas em elaborar um produto 
educacional, exigido aos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 
(mestrado e doutorado profissional), mas vai muito além dessa exigência 
acadêmica.

Trata-se de um desafio para mim, pois devo transmitir para o leitor 
a importância e a relevância que os temas do livro exploram. Mas como posso 
levar ao leitor o sentimento humano que esse livro carrega? Cada texto e 
proposta pedagógica estão impregnados de relacionamentos interpessoais, 
entre professora e seus alunos, numa sinergia quase humoral. Então, vou 
tentar...

A temática abordada neste livro é o Ensino de Ciências na EJA 
(Educação de Jovens e Adultos) por meio de Temas Sociocientíficos. 
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Foram muitos os caminhos estudados para que as relações entre Ensino de 
Ciências, EJA e Abordagens Sociocientíficas pudessem permitir diálogos 
tão profícuos, que serão tratados nesta produção acadêmica. As concepções 
e modos de discutir Ciências no Ensino Fundamental estão situados num 
campo pedagógico entrecruzado por controvérsias e questões pertinentes 
de serem estudadas, diante das dificuldades amplamente sentidas e 
manifestadas por professores, principalmente aqueles que atuam na EJA.  
E este foi o desafio para criação deste livro. Um material destinado a todos 
que desejam (re)pensar sua prática em sala de aula, no tocante ao Ensino 
de um modo geral, mas com ênfase ao Ensino de Ciência. Tarefa árdua,  
mas que foi cumprida.

A leitura de cada capítulo conduz o leitor à amplitude dos assuntos 
tratados. O Ensino de Ciência e a Educação de Jovens e Adultos ganham, 
neste livro, uma concepção que transcende em muito a dimensão técnica 
aliada a um campo unicamente pedagógico. Se o Ensino de Ciências, 
por si só, já traz inseguranças para nós professores(as), o que dizer da 
interlocução com Artes? Esse também é o diferencial dessa obra! O desafio 
de usar o binômio Ciências-Arte foi trazido na condução do livro, onde 
a autora soube encaixar com muita maestria, usando, metaforicamente,  
de suas experiências com seu passatempo favorito: montar quebra-cabeças. 

Nos textos aqui presentes, existem propostas que espalham uma 
atmosfera única, facilmente captada pela sensibilidade de cada leitor (a). 
São propostas pedagógicas de quem realmente sabe o que é estar em uma 
sala da EJA, onde não bastam os materiais didáticos “inovadores” que,  
se usados com roteiros de alta tecnicidade, resolverão todos os problemas 
de aprendizagem em turmas da EJA. Não, não é esse o propósito deste 
livro. Os recursos e técnicas trazidos são bem conhecidos nas práticas 
pedagógicas, são clássicos, mas apresentam uma organização que resulta 
de processos de investigação em um mestrado profissional, com intuito de 
repartir conhecimentos. Sim, esse é objetivo do livro! Repartir o que foi 
estudado, o que foi sentido em sala de aula, em espaços fora da escola, com 
cada aluno e cada aluna que participaram da criação deste livro. Não se trata 
de um manual, mas de um relato de vidas, e você está sendo convidado a 
participar dessas descrições, apontando suas críticas.
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A produção de novos sentidos para teorias e práticas subjacentes 
ao contexto desta pesquisa deve ser tratada como um desafio para os 
todos os que atuam na EJA. Isso supõe que ao terminar de ler este livro, 
você, leitor(a), poderá se sentir capaz de prosseguir no investimentos de 
esforços na direção de potencializar novos processos de desenvolvimento 
de práticas pedagógicas no Ensino de Ciências, reconhecer que Temas 
Sociocientíficos podem despertar para um diálogo integrador em aulas na 
EJA e de potencializar seu poder criativo.

Prof. Dr. Jorge Cardoso Messeder 
PROPEC / IFRJ - Nilópolis





Este livro nasceu de uma pesquisa de Mestrado Profissional em 
Ensino de Ciências, e de uma coletânea de experiências de uma professora 
da Educação Básica com mais de uma década de trabalho na Educação de 
Jovens e Adultos (EJA).

Este livro não é sobre Ciências ou sobre EJA, mas sobre o que 
o amálgama destas especificidades pode gerar ao possibilitar vivências 
que constroem o letramento científico, através da abordagem de temas 
sociocientíficos, em uma concepção dialógica, buscando incessantemente 
a participação e a interação dos alunos em prol da elaboração compartilhada 
dos conhecimentos.

Certa vez, em uma palestra com o educador José Pacheco, um 
dos idealizadores da Escola da Ponte em Portugal, sobre a necessidade 
de olhar com atenção pelos inesgotáveis processos de aprendizagem,  
ouvi dizer da importância de olhar para os miúdos, para os adolescentes, 
para os jovens e adultos, porque o principal é que fossem considerados, 
com total dedicação, os processos de Educação, os processos de Formação 
Humana, independente da etapa de escolarização em que se encontrassem. 
É com este sentimento que nasce esta obra, com o desejo de contribuir com 
os processos de Formação Humana.

A P r e s e n t A ç ã o
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Nesta jornada de longos anos, aprendi com Vilches e Gil-
Pérez (2012) sobre a fecundidade do trabalho coletivo, que as parcerias 
construídas no caminho de ensinar e aprender nos fortalecem e encorajam. 
Por isso, em meu percurso formativo e profissional, alguns autores 
tornaram-se companheiros de caminhada. São aqueles com quem interagia, 
buscava alento nas horas angustiantes e me alimentava de suas ideias: Paulo 
Freire, Miguel Arroyo, Celso Vasconcellos, Ana Maria Carvalho, Sérgio 
Leite, Sônia Carbonell, Carlos Loureiro e tantos outros companheiros 
com quem dialoguei na construção de minhas práticas. Alguns destes serão 
citados aqui para fortalecer nossa argumentação em favor das escolhas 
realizadas. A intenção desta obra é compartilhar experiências e impressões 
sobre as aprendizagens realizadas a partir de determinados caminhos 
metodológicos.

As experiências apresentadas foram constituídas como em um 
quebra-cabeça, daqueles bem grandes, com peças bem miúdas, que vamos 
agrupando ora pela tonalidade das peças, ora pelo formato, ora pelas bordas, 
ora pelos traços que caracterizam cada pedacinho. Foi uma construção 
coletiva montada e desmontada diversas vezes, alinhada pelas perspectivas 
dos alunos, seus interesses, motivações e vivências.

Se você está lendo este livro certamente se interessa pela Educação 
de Jovens e Adultos e pelo Ensino de Ciências, deve ser um educador 
ou educadora inquieto(a), deve estar em busca de um jeito diferente 
de pavimentar seu espaço de convivência com seus alunos através do 
conhecimento, e sabe que o jeito diferente se constrói em cada novo olhar 
para as questões cotidianas de sua sala de aula. Acredito no intercâmbio 
de saberes através das diversas leituras que somos capazes de realizar, e da 
interação que educa e fortalece mutuamente todos os envolvidos. Assim, 
busco possibilitar aos meus alunos, inúmeras oportunidades de estarem 
juntos. As duplas produtivas, os grupos de trabalho, as reuniões com outros 
grupos, de outras turmas, são fabulosas ocasiões para trocas, exercícios 
de mediação de conflitos, compartilhamento e crescimento conjunto. 
Um modo de vivenciar aquilo que acreditamos: Somos parte do mundo e 
juntos podemos ir mais adiante! Espero que esta leitura contribua com sua 
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formação como educador/educadora e com as práticas realizadas em sua 
escola, com seus alunos.

No Capítulo 1, trazemos considerações sobre a Educação de 
Jovens e Adultos em um ensino baseado nas concepções da proposta 
pedagógica freireana, na qual a participação dialógica caracteriza o jeito 
de estar no espaço escolar e de se apresentar para o mundo que nos cerca, 
gerando pertencimento, significação para o conhecimento aprendido e 
emancipação. Discorremos brevemente sobre metacognição, onde o aluno 
desenvolve a consciência sobre suas possibilidades de conhecer e aprender.  
Defendemos o pluralismo metodológico para o Ensino de Ciências 
nas classes de EJA, adotando metodologias ativas, participativas, 
problematizadoras, dialógicas e multiculturais, que não se restrinjam 
aos mecanismos de memorização conceitual. Nesta medida, adotamos 
a concepção sobre os conteúdos escolares para além das informações e 
conceitos disciplinares. No capítulo 2 discorremos sobre o Ensino de 
Ciências e as temáticas sociocientíficas, que aproximam dos espaços 
escolares as questões que emergem do cotidiano social, favorecendo o 
despertar do interesse e o envolvimento dos alunos para apreender os 
conhecimentos científicos. Neste capítulo, você vai encontrar também 
algumas sugestões de temáticas sociocientíficas, organizadas por objetivos 
e propostas de atividades. No capítulo 3, Ciências e Artes - uma conexão 
em favor da aprendizagem, buscamos argumentar sobre a relevância do 
ensino de artes na EJA, no entendimento de que ambas são linguagens com 
forte potencial comunicativo capazes de mobilizar importantes processos 
de aprender e transformar. No capítulo 4, trazemos algumas sugestões 
de materiais que podem ser utilizados nas aulas de ciências que abordam 
temáticas sociais e científicas e permitem interlocuções com outras áreas 
disciplinares, favorecendo a ampliação dos conhecimentos, das discussões 
em sala de aula e a prática interdisciplinar. São vídeos, livros, textos literários, 
filmes e imagens. Para finalizar, deixamos o rol de autores e publicações que 
auxiliaram a organização e embasamento das ideias apresentadas nesta obra.





Ciência e humanidade estão juntas,
são construções do homem para o homem,

para a melhor vivência neste planeta.

Deise Vianna

Nos anos de atuação em Classes de Jovens e Adultos, fui 
permitindo me deixar inebriar pelas inúmeras possibilidades de interação 
com meus alunos e com suas histórias de vida. Indivíduos que com seus 
conhecimentos se fizeram resilientes e sobreviventes em uma sociedade 
letrada e profundamente excludente para aqueles que não dominam o 
código escrito, para aqueles que não são favorecidos economicamente,  
para aqueles que insistem em sonhar. A escola, para meus alunos, sempre 
foi a realização de um grande desejo que os acompanhou por anos. E quando 
ali se encontram, são gratos e esperançosos que deste espaço de convivência 
possa nascer a possibilidade de ver o mundo de outra maneira, e de também 
serem vistos com mais respeito.

c A P í t u l o  1

UM OLHAR SOBRE A EJA E 
O ENSINO DE CIÊNCIAS
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A atuação na Classe de Educação de Jovens e Adultos agrega à 
minha prática docente uma experiência ímpar. Conviver diariamente com 
os jovens-adultos-idosos-trabalhadores amplia o olhar sobre a educação 
como direito, como exercício de autonomia e liberdade, que emancipa e 
concretiza a prática cidadã, como preconiza Paulo Freire. Estar com este 
público materializa o meu fazer pela educação que transforma, e que repara 
um tantinho as desigualdades cruelmente estabelecidas em nossa sociedade.

A experiência cotidiana que me abastece como educadora na 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) é com os alunos do primeiro segmento 
do Ensino Fundamental, especificamente com a classe de alfabetização, 
mas jamais aprisionei minhas estratégias somente aos meus alunos, em 
minha sala de aula. Por longos anos trabalhei em uma escola que atendia 
aos dois segmentos da EJA, e isso era desafiador. As minhas elucubrações, 
ou alucinações pedagógicas, acabavam respingando nas demais classes do 
primeiro e do segundo segmento. Os projetos escapavam da sala de aula, 
e meus interesses ocultos eram tão somente que os demais professores 
conhecessem meus alunos, se encantassem com suas possibilidades 
e considerassem sua inclusão nas classes posteriores. Esses eram os 
ocultos, e os interesses explícitos que atormentavam os meus colegas, 
era que a Educação de Jovens e Adultos tivesse voz, que os alunos fossem 
partícipes de seu processo de construção do conhecimento, que a sala de 
aula se expandisse, que os temas desenvolvidos tivessem sintonia com suas 
vivências e interesses, que pudéssemos todos, professores e alunos, dar 
significado àquele espaço de convivência e sentir satisfação em estar nele.

O trabalho realizado com a EJA requer um olhar atento às demandas 
trazidas pelos próprios alunos, para além das questões curriculares pré-
estabelecidas, que buscam garantir o acesso aos conteúdos necessários na 
retomada do fluxo escolar. No cotidiano desta modalidade de ensino, as 
rodas de conversa são uma tônica, e a partir delas são extraídos os temas que 
norteiam os projetos e sequências didáticas.

Pensar em construir conhecimento com a EJA é considerar que 
todo o trabalho vai partir do conhecimento já adquirido pelas vivências dos 
alunos, e que esse conhecimento será revisitado a partir de um novo enfoque 
– o conhecimento científico, e que novas informações, e novas leituras, 



Ciências para EJA: propostas e desafios 19

vão interagir com o que se considerava estabelecido, até que um novo 
conhecimento se forme. Pozo e Gómez Crespo (2009, p. 20) contribuem 
com esta reflexão trazendo que

A ideia básica do chamado enfoque construtivista é que 
aprender e ensinar, longe de serem meros processos 
de repetição e acumulação de conhecimento implicam 
transformar a mente de quem aprende, que deve reconstruir 
em nível pessoal os produtos e processos culturais com o fim 
de se apropriar deles (2009, p. 20).

Assim, aquela fórmula básica do professor que explica e o aluno que 
ouve e copia, fica fora de contexto. A demanda é por participação, interação 
e troca, para que o novo conhecimento possa emergir dessas relações.  
E os autores citados são mais específicos ao trazer suas considerações sobre 
o Ensino de Ciências:

A ciência deve ser ensinada como um saber histórico e 
provisório, tentando fazer com que os alunos participem, de 
algum modo, no processo de elaboração do conhecimento 
científico, com suas dúvidas e incertezas, e isso também 
requer deles uma forma de abordar o aprendizado como 
um processo construtivo, de busca de significados e de 
interpretação, em vez de reduzir a aprendizagem a um 
processo repetitivo ou de reprodução de conhecimentos 
pré-cozidos, prontos para o consumo (2009, p. 21).

Bizzo (2012, p. 150) ao dissertar sobre a natureza da ciência 
e a escola, se propõe a responder “Por que ensinar ciência na escola?” 
O autor define a ciência como “uma maneira muito eficiente e privilegiada 
de conhecer o mundo e como ele funciona”. E acrescenta que a forma como 
se concebe a ciência reverbera na forma como ela é ensinada. Para aqueles 
que a concebem como forma de gerar conhecimento e possibilidade de 
anunciar alguns acontecimentos, vão ensiná-la buscando a compreensão de 
seus conceitos. Mas para outros, que a idealizam apenas como um discurso, 
vão tratá-la pela ótica da simples memorização, reafirmando a convicção 
de que a busca por sua compreensão não traz resultados significativos na 
transformação do espaço social.
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Com as demandas da sociedade, cresce a necessidade de 
ampliarmos nossas ações e trabalharmos para que o conhecimento seja 
disseminado e se multiplique, chegando a todas as pessoas. Com a EJA, 
defendemos que o processo de aprendizagem se dê ao longo da vida,  
sem limites. Encontramos em Pozo e Gómez Crespo (2009) uma assertiva 
sobre a distribuição social do conhecimento, que muito se aproxima de 
nossas convicções sobre o processo de educação para todos.

Essas formas diferentes de conceber a aprendizagem não 
são, realmente, incompatíveis ou contraditórias; elas estão 
relacionadas com as diferentes metas da educação, que 
mudam não só devido a novas colocações epistemológicas 
ou psicológicas, mas principalmente pelo aparecimento de 
novas demandas educacionais e por mudanças na organização 
e distribuição social do conhecimento (2009, p. 23).

Neste entendimento, defendemos que o ensino na EJA deve 
superar a concepção de educação compensatória (alfabetização, elevação 
de escolaridade e certificação de estudos) buscando tão somente reparar 
direitos educativos ausentes na infância ou adolescência. A Educação de 
Jovens e Adultos, em conformidade com as palavras de Di Pierro (2017, 
p. 12) “demanda processos educativos que auxiliem na construção das 
identidades coletivas, na organização comunitária e na formação política 
para a cidadania ativa”, proporcionando uma conexão com a vida real desses 
alunos, que travam diariamente uma batalha pessoal, familiar e muitas vezes 
econômica para retornar à escola. Neste contexto, o saber escolarizado deve 
favorecer a releitura dos processos vivenciados no campo científico e social, 
dando-lhes significação e redimensionando seu estar no mundo.

O aluno da EJA, em geral, é um aluno entusiasmado, que 
evidencia prazer em descobrir e aprender, principalmente quando percebe 
nosso prazer em ensinar. Já nos advertia Paulo Freire (2017), “ensinar 
exige alegria e esperança”. Nesta dinâmica de troca de saberes e prazeres, 
o aluno identifica suas necessidades e avalia o próprio conhecimento:  
O que sabe sobre o que está aprendendo? O que falta saber? O que muda 
quando se apropria desse ou daquele conhecimento? É o que chamamos de 
metacognição. Segundo Ribeiro (2003)
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A metacognição diz respeito, entre outras coisas, ao 
conhecimento do próprio conhecimento, à avaliação, à 
regulação e à organização dos próprios processos cognitivos 
(2003, p. 110).

Esta habilidade é muito natural para o sujeito da EJA, desde que 
tenha oportunidade de refletir sobre o que está sendo apresentado, de emitir 
sua opinião ou experiência sobre o assunto, de dialogar com outros sujeitos 
– professor, alunos – e com o próprio conhecimento, usando suas próprias 
vivências como referências iniciais para a discussão. Estes exercícios 
dialógicos promovem uma percepção mais ampla sobre si mesmo, e sobre 
o que conhece ou valoriza, permitindo expandir suas percepções e agregar 
novas informações e conceitos. Aquele modelo de sala de aula na qual fomos 
formados, mais formal, silencioso, mecanicista (onde apenas um fala, e os 
outros absorvem), postulado por Freire como “educação bancária”, não 
impede a aprendizagem mas a torna mais obediente, menos crítica e muitas 
vezes pouco significativa. Então, as conexões com a vida real não ocorrem, 
ou são menos efetivas, e o resultado é a manutenção de posturas, valores 
e comportamentos fora da sala de aula. E a transformação desejada? Ah! 
Essa fica para o sistema, o governo, a tecnologia, ou sei lá quem produzir 
novas relações de conhecimento, de poder, de justiça... As relações que 
estabelecemos em nossa sala de aula podem antecipar um novo modelo 
de sociedade, quando “nutrem a utopia de uma sociedade igualitária”  
(DI PIERRO, 2017), ou reafirmar o que bem conhecemos – desigualdade 
de oportunidade, silenciamento dos desfavorecidos, desvalorização do 
trabalhador, meritocracia, cidadania de fachada...

Pretendemos compartilhar algumas temáticas e propostas 
metodológicas que visam criar um ambiente propício, no qual os 
alunos possam desenvolver os conteúdos conceituais, procedimentais e 
atitudinais das ciências e seus respectivos objetivos, contribuindo para sua  
alfabetização científica e buscando garantir algumas características do 
trabalho científico – reflexão, argumentação, relatos, levantamento de 
hipóteses, ponderações etc. Busca-se um ambiente intelectualmente ativo 
e potencialmente interativo, a fim de que os alunos sejam provocados  
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a compartilhar  saberes e informações. Cabe destacar as múltiplas linguagens 
utilizadas no percurso educativo relacionado ao Ensino de Ciências, assim 
como a confluência de materiais utilizados no letramento de outras áreas 
disciplinares (mapas, gráficos, tabelas, textos, imagens).

Este livro não tem a intenção de apresentar todas as estratégias e 
procedimentos possíveis para o trabalho com a EJA, nem mesmo a pretensão 
de que as apresentadas sejam as mais adequadas, mas dispõe do desejo de 
que os professores se sintam encorajados a utilizar ferramentas e recursos 
variados, que incentivem a cooperação entre os sujeitos, a problematização 
e a contextualização dos conteúdos.

Na busca por caminhos metodológicos coerentes com a  
abordagem freireana, sugerimos práticas que estimulem os alunos a 
produzirem conhecimento e a levantarem suposições sobre a realidade 
estudada, como aulas de campo, rodas de conversas, atividades coletivas, 
análises fílmicas, exposição oral, registro de observação em relatórios,  
elaboração do próprio material de estudo (fichamentos, produção de 
gráficos e tabelas, produção de textos, confecção de painéis, gravação de 
vídeos, registros fotográficos e outros) e exposição de materiais elaborados 
pelos próprios alunos. Muitas destas práticas repousam no campo dos 
conteúdos procedimentais. “Ao ensinar procedimentos também se ensina 
um certo modo de agir, de pensar e produzir conhecimento” (BRASIL, 
1997, p. 76). Convém, portanto, trazer aqui os pressupostos postulados 
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p. 73) quanto  
ao enfoque sobre conteúdos de ensino:

o que se propõe é um ensino em que o conteúdo seja visto 
como meio para que os alunos desenvolvam as capacidades 
que lhe permitam produzir e usufruir dos bens culturais, 
sociais e econômicos.[...] como também exige uma 
ressignificação, em que a noção de conteúdo escolar se 
amplia para além de fatos e conceitos, passando a incluir 
procedimentos, valores, normas e atitudes.

Assim, reiteramos que os conteúdos procedimentais e os 
atitudinais, demandam intervenção direta do professor, tanto quanto 
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os conteúdos conceituais. O saber (domínio conceitual), o saber fazer  
(domínio procedimental) e o saber ser (domínio atitudinal) são 
abordados por autores como Coll (1987) e Vasconcellos (2000, 2002) 
como elementos da organização curricular para os diferentes níveis e  
modalidades de ensino. Para a EJA, os três domínios de conteúdos são 
instrumentos valorosos para que os conhecimentos possam transformar-se 
em ferramentas de emancipação e atuação cidadã.

Em 1999, a UNESCO divulgou um relatório da Comissão 
Internacional sobre Educação para o Século XXI1, coordenada por Jacques 
Delors, que apontava quatro pilares fundamentais para a educação: 
aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a 
ser. Estes pilares são contemplados em uma organização curricular que 
abarque as diferentes dimensões do conteúdo, conforme podemos verificar 
na exposição de Vasconcellos (2000, p. 141), o quadro abaixo retrata a 
abrangência de cada tipo de conteúdo.

Tipo Dimensão Significado Abrangência

ConCeitual “Saber”
Representações 
ou conteúdos de 
consciência

Conhecimento de fatos, 
fenômenos, conceitos, princípios, 
leis, saberes, ideias, imagens, 
esquemas, informações

ProCedimental
“Saber 
Fazer”

Mecanismos 
operatórios

Domínio de habilidades (savoir-
faire), competências, aptidões, 
procedimentos, destrezas, 
capacidades, método de pesquisa, 
desenvolvimento de operações 
mentais, hábitos de estudo

atitudinal
“Ser/  

Saber Ser”

Disposições do 
sujeito; modos de 
agir, sentir e se 
posicionar 

Envolvimento, interesses, atitude, 
postura, valores, posicionamento, 
convicções, preocupações, 
normas, regras, vontades

Tipos de conteúdo. Retirado de: Vasconcellos (2000, p. 141)

1 Educação: Um Tesouro a Descobrir; UNESCO, 1999.
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Para uma bem-sucedida reelaboração e construção de 
conhecimento, o aluno necessita desenvolver atitudes favoráveis frente 
ao ato de aprender (mobilização, compromisso, interação, empatia), 
assim como desenvolver algumas habilidades (boas estratégias de leitura, 
produção escrita, operações mentais, capacidade de síntese, métodos de 
estudo, entre outras) que lhe possibilitem melhor apreensão dos conceitos.



O Ensino de Ciências vem recebendo questionamentos e 
contribuições sobre sua relevância na formação humana e social em nosso 
tempo. Muitas inquietações são apresentadas quanto à “perversidade 
curricular” (BIZZO, 2013) ao trazer à pauta, o volume de conteúdos 
que são ministrados nas escolas de ensino fundamental e médio, que não 
auxiliam o aluno a realizar a compreensão da realidade, ou a aplicação do 
que aprende. Sobre esta questão Chassot (2013) nos traz uma reflexão

É preciso ir além: o ensino das ciências precisa ajudar que 
as transformações que se fazem neste mundo sejam para que 
um maior número de pessoas tenha uma vida mais digna.  
É para isso que se busca fazer hoje uma alfabetização 
científica (2013, p. 108).

Em geral, os estudantes têm acesso aos conhecimentos científicos 
como uma obrigação escolar, como algo que existe para dar sentido ao 
fazer da escola e não como uma construção humana, cultural e social, da 
qual todos somos parte. Trago uma contribuição de Krasilchik e Marandino 
(2007) sobre o ensino de ciências, que pode ou não auxiliar a promoção da 
alfabetização científica.

c A P í t u l o  2

O ENSINO DE CIÊNCIAS E 
AS TEMÁTICAS SOCIOCIENTÍFICAS
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Ensinar ciências é:

• Estimular a atividade intelectual e social dos alunos.
• Motivar e dar prazer pelo aprendizado.
• Demonstrar que o progresso da ciência e tecnologia 

resultou de um esforço cumulativo de toda a humanidade.
• Demonstrar que o conhecimento científico vai mudando 

à medida que novas informações e teorias levam a 
interpretações diferentes de fatos.

• Estimular a imaginação, a curiosidade e a criatividade na 
exploração de fenômenos de interesses dos alunos.

• Fazer com que os estudantes conheçam fatos, conceitos, 
ideias básicas da ciência.

• Dar condições para trabalhos práticos que permitam 
vivenciar investigações científicas rigorosas e éticas.

Contribuição do ensino de ciências. 
Retirado de: Kralsichik, Marandino (2007, p. 53)

 
Ensinar ciências não é:

• Realizar exercícios de laboratório seguindo “receitas”, 
sem promover discussões para análise de procedimentos 
e resultados.

• Usar “fórmulas” para resolver problemas sem discutir o 
seu significado e propostas alternativas.

• Fazer os alunos decorarem termos que não mais serão 
usados durante o curso.

• Priorizar na sequência do curso e das aulas o conteúdo 
sem levar em conta fatores que promovam a motivação e 
o interesse pelo mesmo.

• Não relacionar e exemplificar sempre que possível o 
conteúdo e às experiências pessoais dos alunos.

• Não apresentar aplicações práticas do que é ensinado.
• Não criar situações para a realização de experimentos 

mesmo em situações adversas de trabalho, falta de 
material, classes numerosas, entre outras.

• Permitir que os alunos pensem que a Ciência está pronta 
e acabada e que os conhecimentos atuais são definitivos.

• Não apresentar e analisar a evolução histórica da ciência.

Não contribuição do ensino de ciências.
 Retirado de: Kralsichik, Marandino (2007, p. 53)
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A abordagem de questões sociocientíficas (QSC) abre outra 
perspectiva para o Ensino de Ciências, ao aproximar dos espaços escolares 
as questões que emergem do cotidiano social

As QSC abrangem controvérsias sobre assuntos sociais 
que estão relacionados com conhecimentos científicos de 
atualidade e, portanto, em termos gerais são abordados nos 
meios de comunicação de massa (rádio, TV, jornal, internet). 
A clonagem, o uso de células-tronco, os transgênicos, as 
energias alternativas e outros assuntos controversos na 
sociedade envolvem consideráveis implicações científicas, 
tecnológicas, políticas e ambientais que podem ser 
trabalhadas em aulas de Ciências com o intuito de favorecer 
a participação ativa dos estudantes em discussões escolares 
que enriqueçam seu crescimento pessoal e social (PÉREZ, 
2012, p. 26).

Se analisarmos as Orientações Curriculares da EJA encontramos 
temáticas que nos possibilitam trabalhar o ensino de ciências para além de 
definições e questões conceituais, em uma visão processual, que assegure a 
promoção de significados. Sem dúvida, essa é uma escolha epistemológica 
que cabe ao professor realizar ou não.

Trazemos como exemplo os objetivos para o ensino de ciências das 
Orientações Curriculares para a EJA da Secretaria Municipal de Educação 
do RJ (SME-RJ, 2010).

PEJA2 1 – bloco 1 e bloco 2: Despertar o interesse para 
pensar cientificamente o mundo por meio de pesquisas, 
observações e debates; Perceber-se enquanto sujeito das 
transformações que ocorrem no planeta Terra; Refletir 
sobre as causas, consequências e possíveis soluções para o 
descarte indevido do lixo; Observar as atitudes adequadas a 
serem adotadas para uma vida saudável; Entender que a saúde 
é um bem individual e coletivo e, portanto, responsabilidade 
de cada um, da sociedade e do Estado; 

2 Programa de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria Municipal do Rio de 
Janeiro. PEJA 1 – referente aos anos iniciais do Ensino Fundamental.
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Discutir a importância da água para a vida no planeta 
Terra; Conhecer a importância da alimentação saudável 
para o desenvolvimento humano; Despertar a curiosidade 
para explicações sobre o planeta Terra, oferecendo 
oportunidades para problematizarem suas concepções 
confrontando-as com informações científicas.

Analisando esses objetivos, observamos que o documento 
aborda a questão do conhecimento científico como algo que deve ser 
dimensionado como uma ferramenta para problematização ou reflexão 
sobre os conhecimentos construídos pelos alunos, em sua vida cotidiana. 
Traz ainda alguns elementos do meio ambiente para serem discutidos, como 
a questão do descarte do lixo ou da importância da água para o planeta.  
No entanto, esta lista de objetivos não evidencia uma abordagem crítica 
desses conteúdos. Os temas parecem ser apresentados numa ótica 
individualista, que sugere a responsabilização dos indivíduos para o 
alcance das atitudes mais adequadas, sem uma reflexão mais criteriosa 
dos demais elementos envolvidos nas questões de saúde ou nas questões 
ambientais. É possível perceber que algumas temáticas apresentam 
algumas inconsistências em sua abordagem. As questões ambientais ora 
orientam práticas conservadoras (Observar as atitudes adequadas a serem 
adotadas para uma vida saudável) ora tendem para uma abordagem mais 
participativa e crítica ao tratar, por exemplo, da degradação socioambiental 
(Refletir sobre as causas, consequências e possíveis soluções para o descarte 
indevido do lixo).

Nesse sentido, as escolhas metodológicas realizadas podem 
fazer toda a diferença no redimensionamento dos conteúdos disciplinares. 
A abordagem dialógica pode ser o viés para promover boas discussões, 
possibilitando aos alunos a construção de pontes de informação e 
conhecimento. Mas isso só será possível se a sala de aula conseguir 
romper com os muros impostos pelo currículo formal, com conteúdos pré-
estabelecidos que funcionem como “recortes do conhecimento científico 
arbitrariamente considerados relevantes, nos quais os professores são os 
que transmitem, e os alunos os que assimilam”. (VELOSO, 2007). Romper 
com esta lógica, ou melhor, romper com este “formato” curricular significa 
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incorporar desafios éticos, ambientais, políticos e práticos da vida cotidiana, 
e atender as demandas da vida real.

A modalidade de Educação de Jovens e Adultos considera que 
o interesse dos alunos perpassa sobre o que possuem como vivências e 
necessidades cotidianas. As experiências de vida trazem para esse aluno 
uma habilidade que pode auxiliar nas discussões de temas variados, onde 
certamente eles poderão contribuir com seus saberes, questionamentos 
e observações favorecendo a troca de conhecimento. Nesse sentido,  
as QSC podem ser um vigoroso canal de abordagem para a formação de uma 
rede pelo conhecimento. Os alunos têm a oportunidade de perceber que o 
conhecimento está na escola, nos livros, nos jornais e revistas, nos vídeos 
informativos, nos filmes e nas rodas de conversa. As temáticas trazidas 
para a sala de aula, na verdade, são despertadas através das vivências e 
necessidades dos sujeitos, mas que serão identificadas e amplificadas pela 
habilidade do professor ao possibilitar a interação dos alunos entre si e com 
o próprio conhecimento. Nesta perspectiva, os alunos vão desenvolvendo 
um olhar mais crítico e consciente, uma percepção mais apurada frente às 
posturas que se deseja no espaço social.

Um destaque na utilização das QSC está no quanto estas temáticas 
podem favorecer a realização de projetos interdisciplinares, e por vezes, 
transdisciplinares na sala de aula. A problematização destas temáticas 
envolve informações e contribuições de diferentes áreas disciplinares.  
Nas palavras de Catelli Jr. (2017, p. 126),

Considerando que a realidade e os conhecimentos são 
inevitavelmente interdisciplinares, não se pode limitar a 
construção dos conhecimentos escolares apenas aos estudos 
por disciplina sob o risco de criar visões fragmentadas 
e artificiais sobre o mundo vivido que não aplicáveis à 
realidade.

O autor defende ainda que as questões da vida social “devem ser 
trazidas para a sala de aula, não apenas como narrativa, mas como conteúdo 
a ser parte de um processo mais amplo de aprendizagem” (p. 124). E como 
já destacado no capítulo anterior, o conhecimento trazido pelo aluno vai 
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sendo modificado a partir dos saberes apresentados no espaço escolar, 
superando seu caráter mais ingênuo, já que emerge fundamentalmente das 
vivências, e gerando um conhecimento mais crítico, porque nutrido das 
interações com os sujeitos. Freire (2005) nos encanta com seu jeito único 
de destacar a fecundidade das palavras trazidas pelos educandos, para que 
não se tenha dúvida de que elas carregam em si o desejo de compreender 
e de pertencer ao mundo, e por isso indicam os percursos que devem ser 
percorridos pela Educação Popular com nossos jovens e adultos.

Crianças e adultos se envolvem em processos educativos de 
alfabetização com palavras pertencentes à sua experiência 
existencial, palavras grávidas de mundo. Palavras e temas. 
(p. 16) – grifo nosso.

Destacamos nossa percepção de alfabetização, nesta afirmativa 
de Freire, para além do domínio da leitura e da escrita na língua materna. 
Incluímos neste entendimento a alfabetização científica e as palavras e 
temas sociocientíficos como pertencentes à experiência existencial de 
nossos alunos.

Como temas sociocientíficos podemos citar algumas questões, 
como as que envolvem a valorização e a qualidade de vida – prevenção de 
doenças e promoção da saúde individual e coletiva, (alimentação, vacinação, 
automedicação, saúde do idoso, higiene física e social, arboviroses, uso 
de drogas lícitas e ilícitas, sexo seguro, gravidez na adolescência, entre 
outras). Assim como as questões ambientais (água, lixo, esgoto, energia, 
desmatamento, contaminação dos mananciais de água, o ambiente que se 
vive).

Talvez hoje nosso maior desafio seja ensinar algo que sirva 
para o exercício de uma cidadania mais crítica. A Biologia,  
a Física, a Matemática, a Química que ensinamos deve 
ajudar a transformar o mundo, mas transformá-lo para 
melhor (CHASSOT, 2013, p. 109).

A educação problematizadora de Paulo Freire (2001) 
fundamenta-se no diálogo a fim de contribuir com o desenvolvimento da 
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consciência crítica dos indivíduos. Ouvindo a própria voz e interagindo 
com outros saberes, os alunos vão ampliando as percepções do contexto 
vivenciado, comprometendo-se com a transformação da realidade.  
Os alunos vivenciam situações problematizadoras que possibilitam 
a reflexão dos temas propostos e uma participação mais efetiva.  
“Não é o discurso que ajuíza a prática, a prática ajuíza o discurso” (FREIRE, 
2001, p. 24).

Em uma abordagem metodológica podemos citar três momentos 
para a sistematização da prática problematizadora, segundo Delizoicov 
(1983): problematização inicial – levantamento inicial das vivências 
e informações que os alunos possuem sobre determinado assunto; 
organização do conhecimento – acesso a informações e conceitos para 
ampliação e compreensão do tema destacado na problematização;  
e aplicação do conhecimento – é o momento onde começa a ser percebido 
que os alunos realizam transferências das informações e conhecimentos em 
outras situações do cotidiano. Para a concretização destas etapas podem ser 
realizadas variadas atividades que auxiliem a apropriação do conhecimento 
pelos alunos.

Neste capítulo, estamos propondo algumas temáticas e 
relacionando alguns conceitos e propostas metodológicas para cada uma 
delas.

Promoção da saúde e PreVenção de doenças

A questão da saúde individual e coletiva é sempre um tema que 
desperta o interesse de jovens e adultos. São temáticas recorrentes que 
precisam de nosso investimento sistemático para que, paulatinamente, 
possam se constituir em informações seguras e acarretarem mudanças de 
conduta para uma vida mais saudável. Cada indivíduo vai se conscientizando 
de suas ações na busca da preservação e qualidade de vida, compreendendo 
que precisamos fazer escolhas que influenciam em nossa sua saúde e das 
outras pessoas.
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Nas classes de EJA é evidenciada a carência de informações  
seguras sobre saúde, devido à falta de acesso à informação e a um 
atendimento de saúde de qualidade. No entanto, precisamos nos despir da 
crença de que as “verdades” científicas disseminadas na escola vão corrigir 
comportamentos e “salvar” o aluno e o cidadão, inserindo-o no “garantido” 
caminho da razão. Se assim fosse, estaríamos defendendo a ideia de que o 
conhecimento não transforma, mas nos obriga a determinados padrões de 
conduta.

O que trazemos neste estudo é uma reflexão sobre o ensino de 
ciências, numa perspectiva de desenvolvimento da autonomia e da crítica, 
ampliação da percepção de mundo e possibilidades de escolhas a partir do 
redimensionamento dos conhecimentos, que passam a agregar novos valores 
ao indivíduo. Essa abordagem nos remete a leitura de mundo apresentada 
por Freire (2001), onde “a compreensão do texto a ser alcançada por sua 
leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto” 
(p. 11). Outros autores, como Gastal e Avanzi (2016) defendem que o 
conhecimento científico precisa trazer sentido aos alunos e que as práticas 
educativas não devem ter caráter prescritivo.

Trata-se de um sujeito portador de uma individualidade, 
mas que se constitui nas relações com o outro. Já não se 
trata de formar um sujeito submetido a um conhecimento, 
mas sim um sujeito que reconheça os múltiplos cenários em 
que conhecimentos, também múltiplos, são construídos e 
mobilizados (p. 224).

Assim, a escola torna-se um lugar de problematizações, de 
desconstruções para a ampliação do conhecimento, promovendo o encontro 
de diferentes contextos culturais e práticas sociais, contribuindo para uma 
percepção mais crítica da realidade.
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alimentação

“Que seu remédio seja seu alimento,
e que seu alimento
seja seu remédio”.

Hipócrates

Alimentação é a base da vida e como tal, interfere no estado de 
saúde do ser humano. Vivemos um tempo em que os hábitos alimentares vêm 
sendo modificados de acordo com o ritmo de vida das pessoas. As escolhas 
por alimentos prontos e rápidos, mas nem sempre saudáveis, acessados 
muitas vezes por um aplicativo de telefone, poderão comprometer a saúde 
nutricional das gerações futuras. O documento Parâmetros Curriculares 
Nacionais (2000) traz um destaque sobre a relevância da temática da 
alimentação como conteúdo escolar, que merece ser considerado.

Um tema extremamente importante a ser considerado é a 
alimentação. Os alunos podem investigar aspectos culturais 
e educacionais dos hábitos alimentares, as principais 
substâncias alimentares, suas funções e a importância da 
higiene na alimentação. (...) A elaboração de cardápios 
a partir das informações acerca da utilização de recursos 
disponíveis é estimulante para a construção de um padrão 
nutricional desejável e compatível com a realidade. 
(BRASIL, 2000, p. 97).

As discussões sobre a alimentação podem ocorrer a partir dos 
conhecimentos que os alunos possuem e das informações que são estáveis 
em seu dia a dia. A partir dessas informações vão se apropriando de outras 
e agregando novos conhecimentos. Dessa forma, o compartilhamento 
dessas vivências auxilia na observância de diferentes aspectos do cotidiano,  
na ampliação dos conhecimentos e consequentemente na mudança de 
valores e hábitos.
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Freire (2017) defende que a escola deve valorizar os saberes dos 
alunos, e afirma que “ensinar exige respeito aos saberes dos educandos”.

Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais 
amplamente, à escola, o dever de não só respeitar os saberes 
com que os educandos, sobretudo os das classes populares, 
chegam a ela – saberes socialmente construídos na prática 
comunitária –, mas também, como há mais de trinta anos 
venho sugerindo, discutir com os alunos a razão de ser 
de alguns desses saberes em relação com o ensino dos 
conteúdos (2017, p. 31).

Objetivos:

• Reconhecer a alimentação como parte da cultura;
• Conhecer os parâmetros de uma alimentação equilibrada e 

mais saudável;
• Conhecer a origem e a classificação dos alimentos;
• Reconhecer a relação entre a oferta de produtos alimentares 

pelas instituições comerciais e as escolhas que realizamos 
no cotidiano.

Conteúdos:

Conceituais
• Alimentação como parte da cultura;
• Origem dos alimentos;
• Pirâmide alimentar;
• Alimentação saudável;

Procedimentais
• Confecção de uma pirâmide alimentar individual;
• Leitura de gráficos e tabelas;
• Leitura de textos informativos;

Atitudinais
• Desenvolvimento de atitudes favoráveis a uma alimentação 

mais saudável.
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Propostas de atividades:

1. Leitura de textos variados sobre alimentação.
A leitura nas aulas de ciências pode auxiliar o aperfeiçoamento 
das habilidades e estratégias de leitura, enquanto apresenta para 
o aluno o ponto de vista científico, que difere da percepção do 
senso comum. Oliveira (2017, p. 102) enfatiza:

A leitura em Ciências é diferente daquela praticada em outras 
áreas porque pode trazer à tona aspectos do fazer científico. 
Ao entrar em contato com esses textos com a mediação do 
professor de Ciências, alunos e alunas apropriam-se mais do 
modo de trabalhar da ciência, do jeito científico de produzir 
conhecimento.

2. Leitura da pirâmide alimentar com a classificação dos alimentos 
energéticos, reguladores e construtores.

3. Comparação da diversidade dos alimentos de cada grupo com o 
que normalmente utilizam em seu dia a dia.

4. Análise das substituições possíveis a fim de alcançar uma 
alimentação balanceada que contemple os diferentes grupos de 
alimentos.

5. Confecção de uma pirâmide alimentar individual a partir de 
encartes de supermercado utilizando os alimentos que costuma 
consumir em seu cotidiano.

As conversas nesta etapa devem destacar o cardápio do brasileiro 
e a presença do tradicional arroz e feijão, contemplando duas 
categorias de alimentos (alimentos energéticos e construtores), 
conforme a observação da Pirâmide. Outro destaque importante 
é a base da pirâmide e a necessidade do consumo de água para 
garantir a hidratação do corpo.
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Pirâmide alimentar 
https://www.todamateria.com.br/piramide-alimentar/

Pirâmide alimentar construída para a atividade com encartes. 
Fonte: elaboração da autora
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6. Confecção de um Semáforo da Alimentação, utilizando encartes 
de supermercado, onde as cores são assim representadas: 
VERDE – PREFIRA, AMARELO – MODERE e VERMELHO – 
EVITE. A atividade pode ser realizada em pequenos grupos para 
favorecer a ampliação das discussões a partir da comparação dos 
resultados apresentados.

Em geral, os encartes de supermercado trazem em maior 
quantidade de oferta os produtos industrializados, que não retratam as 
escolhas mais saudáveis. Na dinâmica da atividade os alunos vão percebendo 
algo muito relevante para as discussões sobre oferta e consumo de alimentos. 
Observe o relato de alguns alunos durante a realização desta proposta em 
uma classe de EJA.

A13 –  Isso foi difícil de fazer. Não tem muita coisa saudável nestes 
encartes.

A18 –  Eles só fazem promoção do que a gente não deveria comer.
A5 –  E a gente ficou colocando um monte de coisas só para preencher o 

espaço, mas isso não ficou nada saudável.
P –  Vocês acham que essas ofertas feitas pelos mercados, pela 

televisão, influenciam nossas escolhas alimentares?
A3 –  Com certeza. A gente já vai no mercado atrás do que eles 

anunciam. E nem pensa no que a gente devia escolher de verdade. 
Eles é que escolhem pra gente.

Após a confecção do Semáforo os alunos podem realizar, 
coletivamente, uma síntese completando uma tabela com os alimentos mais 
consumidos em seu cotidiano. Esta proposta favorece uma reflexão sobre as 
escolhas realizadas no dia a dia.

PREFIRA MODERE EVITE
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A liberdade para expressar opiniões, impressões e dúvidas e ainda, 
desenvolver habilidades de trabalhar em equipe, são oportunidades valiosas 
para a formação do cidadão. Os alunos são submetidos a variadas situações 
onde precisaram apresentar seus conhecimentos e compartilhá-los. Pozo e 
Gómez Crespo (2009, p. 27) defendem que

A eficácia da educação científica deverá ser medida pelo que 
conseguimos que os alunos realmente aprendam. E para 
isso é necessário que as metas, os conteúdos e os métodos 
de ensino da ciência levem em consideração não apenas o 
saber disciplinar que deve ser ensinado, mas também as 
características dos alunos a quem esse ensino vai dirigido 
e as demandas sociais e educacionais que esse ensino deve 
satisfazer.

7. Compartilhar receitas.

Ao tratar das histórias pessoais dos alunos (receitas tradicionais 
da terra natal, receitas de família, receitas preferidas etc.), 
despertamos as memórias afetivas que enriquecem e revelam a 
cultura alimentar como fio de integração de sabores e saberes.  
A conversa sobre a alimentação na infância, nas regiões de 
origem, nos diversos contextos familiares, reflete os valores, 
as crenças, a condição econômica, caracterizando a identidade 
cultural de cada um.

8. Escrita de uma receita que saiba fazer com autonomia.

Esta proposta pode ser redimensionada ao ter estas receitas 
agrupadas, reproduzidas e compartilhadas. Esta ação pode gerar 
maior interação e aproximação dos alunos uma vez que valoriza o 
saber e a cultura de cada um.

9. Preparo e degustação de uma receita em sala de aula (pode ser um 
suco ou outra receita que não dependa dos recursos da cozinha, 
como fogão ou forno).
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Antes do preparo devem ser exploradas as informações sobre os 
cuidados com a manipulação dos alimentos, que inclui a higiene 
pessoal (higiene das mãos, uso de luvas e touca), a lavagem e 
desinfecção das verduras e frutas e dos equipamentos necessários 
ao preparo. Após a degustação pode-se explorar as características 
nutritivas dos ingredientes da receita e propor o registro, 
abordando a tipologia textual específica. O compartilhamento do 
alimento desperta um sentimento de que comer junto aproxima e 
fortalece os vínculos.

10. Exibição de vídeos (sugestões na página 106).

A exibição de vídeos, de certa forma, materializa os temas 
pesquisados pelos alunos, contribuindo com as discussões 
e transformando as relações tempo-espaço, ao aproximar as 
temáticas das capacidades sensoriais dos alunos, ampliando 
suas percepções (ver e ouvir/refletir e dizer sua palavra). 
Estas vivências integram uma amplitude de relações cognitivas 
que extrapolam as relações estabelecidas com os conteúdos 
escolares, quando apresentados em seus mecanismos mais 
comuns (aulas expositivas, leituras textuais, exercícios formais). 
O uso de tecnologias na sala de aula auxilia o aluno a realizar 
as transferências conceituais para além do espaço da escola, 
favorecendo a consolidação da aprendizagem.

O acesso às mídias na escola envolve a compreensão 
das tecnologias como fruto de uma produção social que 
constitui identidades e valores e, ao mesmo tempo, é por 
eles constituída. Mais do que uma preparação restrita à 
aquisição de habilidades técnicas especificas para o uso 
de diferentes meios, faz-se necessário compreender os 
processos pelos quais professores e alunos estabelecem 
múltiplas relações para acessar, interpretar, criticar e 
produzir novas informações e conhecimentos, no contexto 
das diferentes linguagens, ampliando suas possibilidades de 
ser e estar no/com o mundo (SME- RJ, 2007, p. 25).
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11. Propor a audição e análise de músicas. Um exemplo é a marchinha 
“Yes, nós temos banana”3.

Marchinhas de carnaval costumam ilustrar o momento social e 
político vivenciado pela população. A música em questão aborda 
a crise econômica e social da década de 30 e sobre a exportação de 
produtos brasileiros para outros países. Uma oportunidade para 
a ampliação dos conhecimentos sobre exportação e importação, 
e os alimentos conhecidos pelos alunos que são originários de 
outros países, como a maçã argentina, a castanha portuguesa e 
o bacalhau.
Bizzo (2013) traz uma contribuição sobre a perspectiva 
sociocultural de uma atividade cognitiva, alertando que esta 
não é uma tarefa solitária, mas que está vinculada aos recursos 
da atividade cognitiva, às práticas acordadas coletivamente e às 
interações sociais suscitadas por ela, os contextos.

Assim, em uma perspectiva sociocultural, as habilidades 
cognitivas não são estáticas, nem totalmente previsíveis, 
como resultados cristalinos de tarefas educativas, 
mas dependem bastante de contextos. Embora esse 
entendimento não seja novo, é preciso reconhecer que 
existem muitas maneiras diferentes de explicar “contexto”, 
uma vez que ele não pode ser definido simplesmente como 
uma estrutura ou conjunto de características de uma tarefa 
ou de um campo de conhecimento. As relações interpessoais 
e os aspectos culturais, como valores e crenças, são partes 
importantes do contexto em que se insere a ação (BIZZO, 
2013, p. 42).

Os alunos vivenciam diferentes situações de aprendizagem onde é 
possível observar que as propostas servem de suporte para a construção de 
conceitos e o desenvolvimento de diferentes habilidades procedimentais e 
atitudinais. Os conhecimentos científicos são tratados a partir das vivências 
e observações, e a diversidade de recursos utilizados (textos informativos, 

3 Composição de Braguinha (1938). Regravação Ney Mato Grosso (1987).
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cartazes, vídeos) auxilia na formação conceitual e no estabelecimento dos 
processos de aprendizagem.

O estudo sobre os alimentos permite a articulação com diferentes 
áreas disciplinares, possibilitando a construção de um conhecimento mais 
amplo, que conecta a vida presente, os conhecimentos e informações do 
passado, e a possibilidade de um futuro mais consciente.

arboViroses

O futuro dependerá
 daquilo que fizermos no presente.

Mahatma Gandhi

A questão das arboviroses ganha uma tônica diferenciada ao tratar 
da saúde coletiva e de ações que devem ser realizadas por cada indivíduo e 
pelo poder público.

Mosquito Aedes Aegypti 
https://envolverde.cartacapital.com.br/estudo-mostra-que-pais-tera-nova-epidemia-de-chikungunya/
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Objetivos:

• Conscientizar sobre a importância da prevenção de 
doenças;

• Desenvolver atitudes responsivas em relação ao ambiente 
para evitar a proliferação de vetores causadores de doenças;

Conteúdos:

Conceituais
• Ciclo de vida do mosquito Aedes Aegypti;
• Conceito de arbovirose;
• Tipos de arboviroses;
• Formas de prevenção das arboviroses;

Procedimentais
• Confecção de uma armadilha para mosquitos (mosquitoeira);
• Produção de textos individuais e coletivos;
• Confecção de cartazes ilustrativos;
• Confecção de gráficos com a incidência dos casos de 

doenças como dengue, zika e chikungunya no município 
nos últimos anos;

• Leitura de textos informativos e textos instrucionais;

Atitudinais
• Desenvolvimento de atitudes mais responsivas quanto à 

saúde pública.

Propostas de atividades:

1. Propor uma discussão sobre a dengue buscando a participação 
dos alunos sobre o assunto (se já contraíram a doença, quais os 
sintomas, que informações têm sobre o agente causador etc).

2. Exibição de um vídeo informativo sobre o mosquito Aedes 
Aegypti (sugestões na página 106).
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3. Organizar um fichamento com as questões mais relevantes 
sobre o mosquito Aedes Aegypti (ciclo de vida, período de 
desova, quantidade de ovos que cada fêmea pode produzir etc).  
Esta atividade pode ser realizada de forma individual ou coletiva.

4. Ilustração do fichamento com as etapas do ciclo de vida do 
mosquito.

5. Exibição de um vídeo com a história da chegada do mosquito 
Aedes Aegypti no Rio de Janeiro (sugestões na página 106).

6. Roda de conversa sobre as informações relevantes do vídeo e 
contextualização histórica sobre as arboviroses.

7. Confecção de gráficos com a incidência de doenças como 
Dengue, Zika e Chikungunya no município onde mora, nos 
últimos anos.

Nesta etapa, o propósito é iniciar o despertar dos alunos para 
algumas situações cotidianas, que refletem as ações individuais, 
as ações coletivas e as ações do poder público, interferindo na 
saúde individual e coletiva. Busca-se construir um caminho de 
responsabilização com o que afeta a todos, e ao mesmo tempo 
ampliar as percepções sobre as competências do poder público 
na garantia dos direitos. Enfim, a consciência de que vivemos em 
sociedade e temos direitos e deveres.

8. Confecção de uma mosquitoeira com garrafa PET, a partir 
da leitura de um texto instrucional (os alunos devem levar o 
equipamento confeccionado para casa e retornar com ele no dia 
estabelecido para a realização das observações).
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COMO FAZER UMA MOSQUITOEIRA

 A invenção é do professor Maulori Cabral, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro.

1. Junte os seguintes materiais: garrafa pet de dois litros; 
tesoura, lixa de madeira; fia isolante; um pedaço de tecido 
chamado micro tule;

2. Tire a tampa da garrafa e remova o anel do lacre;
3. Dobre o pedaço de tule e cubra a boca da garrafa. Use o anel 

do lacre como presilha;
4. Corte a garrafa em duas partes. Uma das partes vai servir de 

copo e a outra, como um funil, será a tampa;
5. Lixe toda a superfície da tampa, que corresponde a parte 

interna da boca do funil;
6. Encaixe a tampa com o bico para baixo, dentro do copo;
7. Use a fita isolante para fixar as duas partes e vedar o espaço 

entre a borda do copo e a parte externa da tampa;
8. Coloque água na armadilha até cobrir o bico da garrafa;
9. Coloque a armadilha em local fresco e sombreado. Após uma 

semana verifique o nível da água e complete se for necessário.

Observações:

• Em poucos dias será possível visualizar larvas de mosquito.
• As larvas eclodem do ovo no estágio 1 e crescerão passando 

pelos estágios 2,3 e 4, até transformarem-se em pupas.
• Para saber se as larvas são do mosquito Aedes Aegypti, use o 

foco de uma lanterna. Se as larvas fugirem da luminosidade, 
são do Aedes Aegypti.

Texto instrucional sobre a confecção da mosquitoeira.  
Disponível em http://www.faperj.br/downloads/mosquiterica.pdf.
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9. Leitura de textos diferenciados (textos jornalísticos, folders, 
cartazes etc).

10. Observação da mosquitoeira após certo período de tempo, 
previamente estabelecido (10 a 15 dias).

11. Discussão sobre os resultados apresentados com a mosquitoeira 
e registro em relatório do que foi observado.

A proposta é possibilitar o acesso às informações através de 
diferentes tipologias textuais, incluindo o texto instrucional, que tem 
características bastante específicas. A atividade de confecção do equipamento 
proporciona o desenvolvimento de algumas habilidades manuais, pois 
não só os conhecimentos conceituais devem ser valorizados, mas também 
os procedimentais e os atitudinais. O desenvolvimento de habilidades 
cognitivas, de habilidades experimentais e de valores e atitudes ajudam os 
alunos não só a “identificar as características do conhecimento científico, 
mas, principalmente diferenciar e valorar esse saber em comparação com 
outros tipos de discurso e de conhecimento social” (POZO e GÓMEZ 
CRESPO, 2009, p. 29). A multiplicidade de atividades busca contribuir 
com a formação integral do aluno da EJA, que foi impedido de participar 
do processo de escolarização ou teve de interrompê-lo precocemente.  
São propostas que o fazem escolarizar-se de corpo inteiro, buscando 
estratégias de desenvolvimento que agucem seus sentidos e aprimore suas 
habilidades psicomotoras.

É importante ficar atento às discussões realizadas ao longo de 
todo o processo e verificar se o conhecimento que está sendo elaborado 
com a participação de todos já começa a se refletir no discurso dos alunos.  
No momento marcado para a avaliação das mosquitoeiras deve-se observar 
se houve desenvolvimento de larvas e propor uma discussão sobre as 
condições que favoreceram seu desenvolvimento.

As atividades investigativas4 contribuem para a construção de um 
processo de responsabilização sobre o combate ao vetor como uma questão 

4 Segundo Vianna (2012) trabalhar com atividades investigativas faz com que o 
aluno reflita, discuta, explique e relate, modificando e ampliando seus conhecimentos em 
diferentes situações propostas.
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de saúde pública, de interesse coletivo e, portanto, de responsabilidade 
de todos. Trivelato e Silva (2017) destacam que ao propor a realização 
de atividades investigativas “a ação do aluno não deve se limitar apenas ao 
trabalho de observação e manipulação, devendo conter características do 
trabalho científico, ou seja, reflexões, relatos, discussões, ponderações, 
entre outras” (2017, p. 74). Assim, a relação teoria e prática como um 
conjunto de ações indissociáveis, voltadas para a compreensão da realidade 
em que estamos inseridos, pode ampliar as percepções, modificar conceitos 
e valores e produzir novas atitudes.

meio ambiente Como eixo estruturador

A questão ambiental é um problema que precisa ser discutido no 
espaço escolar de forma premente em qualquer segmento ou modalidade. 
Vivemos tempos de urgência no que se refere a saúde do planeta que nos 
abriga. Já é passada a hora em que temos que construir e constituir uma 
cultura de cuidado e preservação de nossa casa planetária. Loureiro (2012) 
ao refletir sobre o meio ambiente sob o olhar da ecologia política nos traz 
uma percepção mais ampla de uma sociedade sustentável partindo da ótica 
do ambiente como bem coletivo

Em consonância com a tradição crítica, a constituição do 
ambiente como bem comum, a produção de condições 
dignas para todas as pessoas sem destruir a base natural e 
o respeito à diversidade cultural, pressupostos para uma 
sociedade sustentável, se dão por meio de movimentos 
sociais e ações coletivas e cotidianas, pelos quais formamos 
nossas individualidades, que objetivam rupturas com os 
padrões atuais da sociedade (ibid, 2012, p. 15).

Assim, defende que as ações em prol de uma sociedade sustentável 
devam se dar em um contexto de mobilização coletiva e recorrente,  
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para que se estabeleçam práticas individualizadas que potencialmente 
possam contribuir para a superação das condições atuais. A temática 
ambiental pode estimular o interesse por abordagens sobre a realidade, 
despertando o espírito investigativo. Ireland (2007) lança um desafio ao 
refletir sobre a educação ambiental para esta modalidade de ensino: “como 
as nossas práticas de EJA – sejam escolares ou não escolares – podem 
e devem contribuir para essa expansão da consciência ambiental, que é 
essencialmente um processo educativo, um processo de aprendizagem?”  
(p. 234). Desta forma, o autor, ao definir a educação ambiental como 
processo educativo, insere-a no rol dos aspectos envolvidos na formação 
humana e cidadã, dando-lhe uma dimensão de maior relevância para a 
educação ao longo da vida.

A partir desta concepção é fundamental oportunizar aos jovens-
adultos-trabalhadores a observação, reflexão e o desenvolvimento do senso 
crítico, do ambiente natural e social ao qual estão inseridos, dos espaços 
mais próximos (a casa onde mora, a escola, a comunidade, o bairro) e dos 
mais distantes e globais (a cidade, o estado, o país, o continente, o mundo), 
estabelecendo as relações entre as questões sociais, políticas e econômicas 
que resultam em consequências nestes espaços e na vida das pessoas.

A temática ambiental é apresentada nesta publicação na 
constituição de alguns projetos didáticos, sempre partindo da observação 
de hábitos cotidianos, que nos fazem atores no contexto planetário, 
buscando construir pertencimento e corresponsabilidade ambiental.  
Aos poucos os temas trabalhados vão sendo ampliados para que oportunize 
as trocas conceituais e a possibilidade de perceber as relações de causa 
e consequência, de ação e reação, da inter-relação homem-natureza.  
Os temas relacionados ao desequilíbrio ambiental são interdependentes e 
são sujeitos às decisões econômicas, políticas, sociais e éticas que muitas 
vezes ficam encobertas e dificultam a compreensão dos problemas e suas 
possíveis soluções.
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Água

A água é o sangue da terra. Insubstituível.
Nada é mais suave.

No entanto, nada a ela resiste.
Aquele que conhece seus princípios,

Pode agir corretamente.
Tomando-a como chave e exemplo.

Quando a água é pura,
O coração do povo é forte.

Quando a água é suficiente,
O coração do povo é tranquilo.

(Provérbio chinês)

Ciclo da água. 
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/ciclo-agua.htm
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A questão da preservação da água deve ser assumida como uma 
luta de todos. Em todos os níveis de ensino, em todas as idades, estudar 
sobre a água, buscar informações, discutir sobre hábitos do cotidiano são 
ações que colaboram com a formação de uma consciência coletiva necessária 
para mudar o ritmo acelerado em que a degradação vem ocorrendo.  
Evitar o desperdício é uma das ações necessárias, mas também, compreender 
que a falta de saneamento básico, a falta de tratamento do esgoto, o despejo 
inadequado do lixo e a contaminação realizada por indústrias, são fatores de 
grande relevância neste processo.

Esta temática realizada na EJA é bastante promissora. Muitos 
de nossos alunos não associam estas questões à crise hídrica que estamos 
vivenciando. Na cidade do Rio de Janeiro, iniciamos o ano de 2020 
recebendo em nossas casas água turva, com cheiro e sabor de barro, 
comprometendo a potabilidade da água. A questão tomou vulto na mídia 
e as imagens do rio Guandu, que abastece toda a região metropolitana, 
chegando incrivelmente poluído à estação de tratamento, impressionou. 
Um grande mote de discussão nas salas de aula. Por onde passa o rio 
Guandu? Quais são os seus afluentes? Quais são as cidades em que o esgoto 
está sendo despejado in natura no leito dos rios? Quanto a cidade em que 
vivemos cuida de seu esgoto?

Todas estas questões cabem em uma boa roda de discussão 
sobre a água. A gestão dos recursos públicos e a falta de investimento 
em saneamento básico, são fatores que devem ser tratados com os alunos 
e que favorece a percepção da realidade e a formação do senso crítico.  
Como professores, precisamos organizar nossas ações para conduzir  
nossos alunos à reflexão sobre o contexto em que estamos inseridos,  
em nossas casas, em nosso bairro, cidade, estado e vamos ampliando...
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Objetivos:

• Compreender a importância de preservar a água;
• Conhecer o ciclo hidrológico na natureza;
• Conhecer a Declaração Universal dos Direitos da Água;
• Conceituar água potável;
• Reconhecer a água como um direito humano que demanda 

igualdade de acesso aos recursos naturais;
• Identificar os agentes poluidores dos mananciais de água.

Conteúdos:

Conceituais
• Importância da água para os seres vivos;
• Estados físicos da água;
• Ciclo da água;
• Água potável;
• Poluição da água;
• Fontes naturais e fontes ainda não exploradas;
Procedimentais
• Produção textual;
• Leitura de gráficos e tabelas;
• Leitura de textos informativos;
Atitudinais
• Desenvolvimento de atitudes mais responsáveis quanto a 

preservação da água.
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Propostas de atividades:

1. Exibição do filme “O menino que descobriu o vento”
Este filme, baseado em uma história real, possibilita a discussão 
sobre a importância da água para manutenção de toda forma de 
vida, o uso da água, o consumo consciente, a escassez e a falta 
de acesso e a relação entre o desmatamento e o desequilíbrio 
ambiental. O filme faz um relato emocionante de um povoado que 
vive em Malawi (país da África Oriental). Na trama, o personagem 
principal William Kamkwamb, declara que o desmatamento é 
uma das grandes causas da seca no Malawi, possibilitando uma 
interlocução com outras vertentes sobre a questão da água.  
O filme também traz uma discussão bastante interessante sobre 
as diferentes formas de produção energética.
Outro destaque é a contemporaneidade. Ele retrata uma história 
que se passou nos anos 2000, de alguém que vive em outro 
continente, mas que experimenta situações tão próximas das 
que os alunos já vivenciaram, o que gera bastante empatia com a 
narrativa, relacionando com fatos ocorridos no próprio contexto 
social.
Encontramos em Capucho (2012) uma assertiva sobre o uso de 
recursos fílmicos como ferramenta para a prática pedagógica, 
que se faz ressonante com nossa percepção sobre pluralidade 
metodológica na EJA.

Em diferentes áreas, o uso de filmes é reconhecidamente 
importante para o processo de ensino/aprendizagem, quer 
pelo seu potencial de oportunizar experiências emocionais, 
contato com diferentes linguagens (falada, visual, musical, 
escrita), como também por ser fonte de informações, bem 
cultural e importante recurso para a diversificação das 
estratégias didáticas.

Na EJA, especificamente, a linguagem fílmica possibilita a 
exploração de elementos constituintes da identidade de seus 
sujeitos, desde os mais comumente reconhecidos: excluídos 
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dos processos de escolarização em outras épocas da vida; não 
crianças; trabalhadores (as), incluídas as novas abordagens, 
sujeitos de direitos; atores do processo histórico; detentores (as) 
de saberes e cultura (CAPUCHO, 2012, p. 104).
Um bom filme pode tornar mais rica as possibilidades de reflexão 
e argumentação sobre o tema abordado, ampliando as discussões 
e envolvendo os alunos pelo viés da emoção que ele pode 
despertar.

2. Leitura do livro João da Água5

Este livro apresenta uma narrativa que mobiliza aspectos afetivos 
ao acionar a memória de muitos alunos da EJA, que viveram 
sua infância em locais áridos, no nordeste brasileiro. Eles têm 
registrado em suas memórias as dificuldades que viveram pela 
privação da água em suas casas, com um acesso nem sempre fácil 
a este valioso recurso natural. A narrativa desperta para o relato 
das histórias de infância, que tanto revela sobre o contexto social, 
econômico e geográfico. São momentos de grande potência, em 
que a sala de aula se concretiza como espaço de compartilhamento, 
acolhimento e construção de identidades. Nestes momentos 
percebemos a materialização da ação educativa, quando os 
sujeitos estabelecem suas relações de confiança. Freire (2005, 
p. 94) nos faz refletir:

o diálogo se faz em uma relação horizontal, em que a 
confiança de um polo no outro é consequência óbvia. Seria 
uma contradição se, amoroso, humilde e cheio de fé, o 
diálogo não provocasse este clima de confiança entre seus 
sujeitos.

 A falta do recurso, vivenciado por alguns dos nossos alunos em 
sua infância ficou para trás. Hoje, vivendo na região metropolitana 
os problemas com a falta de abastecimento de água potável são 
menores, ou inexistentes, fazendo com que seja natural ter sempre 

5 Autora: Patrícia Engel Secco. Editora Modelo, 2009.
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água nas torneiras, como se aquele fato só fosse realidade naquele 
tempo e lugar. Trazer as discussões para o tempo presente e para 
o futuro cria responsabilização e compromisso com as novas 
gerações, formando a consciência ecológica e buscando superar 
o uso predatório que se faz dos recursos naturais.

3. Exibição de vídeos (sugestões na página 106);
Alguns vídeos oferecem verdadeiras provocações sobre o 
contexto global da água: Se o vídeo nos informa que a água 
realiza um ciclo infinito na natureza, por quê ouvimos dizer que 
a água vai acabar? O vídeo nos informa que a ONU recomenda 
um consumo de 110 litros de água por pessoa, por dia. Será que 
todos os brasileiros têm acesso a este volume de água para sua 
utilização? Que espécie de vida será possível sem a existência da 
água?

4. Resolução de problemas envolvendo as questões apresentadas 
nos vídeos informativos.
As reflexões sobre o consumo, o desperdício e o acesso a este 
recurso tão necessário, despertam para a questão da relação 
custo/benefício quanto ao uso da água.
Algumas possibilidades de reflexão envolvendo os cálculos 
matemáticos:

1. RESOLVA:

a. Um banho de 15 minutos no chuveiro, sem desligar o 
registro, pode gastar até 120 litros de água. Se a pessoa 
fechar o registro enquanto se ensaboa e diminuir o 
tempo de banho para 5 minutos, irá consumir apenas  
40 litros de água. Quantos litros de água irá 
economizar?

b. Quem deixa a torneira aberta enquanto escova os 
dentes por 5 minutos gasta aproximadamente 15 litros 
de água. Mas se molhar a escova e fechar a torneira 
para escovar os dentes, enxaguando a boca depois, 
é possível economizar até 14 litros de água. Qual é o 
consumo de água de uma pessoa que fecha a torneira 
enquanto escova os dentes?
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c. A descarga de parede de um vaso sanitário gasta 20 litros 
de água cada vez que é acionada. Já o vaso acoplado, 
que tem o reservatório de água em cima do vaso, gasta 
apenas 6 litros. Qual a diferença no consumo dos dois 
tipos de vaso?

d. Em 2013 no Brasil, o consumo médio diário de água de 
uma pessoa era de 166 litros. De acordo com a ONU 
(Organização das Nações Unidas), a quantidade de 
água suficiente para atender às necessidades básicas de 
uma pessoa é de 110 litros. Quantos litros de água a 
mais que o necessário, são gastos em média, por pessoa 
no Brasil?

Resolução de problemas envolvendo a temática da água.  
Elaboração da autora.

5. Leitura da Declaração Universal dos Direitos da Água6

Este documento foi elaborado pela ONU em 1992, quando foi 
instituído o Dia Mundial da Água – 22 de março. Na ocasião,  
já havia uma grande preocupação com a degradação dos 
mananciais e a falta de acesso à água potável para uma parcela 
significativa da população menos favorecida economicamente.
Uma atividade bastante pertinente é distribuir os artigos da 
Declaração para que os alunos, organizados em grupos, possam 
ilustrá-los. As ilustrações podem ser feitas com desenhos ou 
mesmo com recortes de imagens de revistas ou demais imagens 
que possam expressar a ideia exposta no artigo. O importante é 
que os alunos se apropriem da dimensão social da utilização da 
água, como um direito humano inalienável, para toda a população 
planetária, e não somente para alguns grupos privilegiados.

6 Disponível em http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambien-
te/declaracao-universal-dos-direitos-da-agua.html



Ciências para EJA: propostas e desafios 55

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DA ÁGUA - 1992

A presente Declaração Universal dos Direitos da Água foi proclamada 
tendo como objetivo atingir todos os indivíduos, todos os povos e 
todas as nações, para que todos os homens, tendo esta Declaração 
constantemente no espírito, se esforcem, através da educação e do 
ensino, em desenvolver o respeito aos direitos e obrigações anunciados e 
assomam, com medidas progressivas de ordem nacional e internacional, 
o seu reconhecimento e a sua aplicação efetiva.

Art. 1º - A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, 
cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é 
plenamente responsável aos olhos de todos.

Art. 2º - A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a condição essencial de 
vida de todo ser vegetal, animal ou humano. Sem ela não poderíamos 
conceber como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou 
a agricultura. O direito à água é um dos direitos fundamentais do 
ser humano: o direito à vida, tal qual é estipulado do Art. 3 º da 
Declaração dos Direitos do Homem.

Art. 3º - Os recursos naturais de transformação da água em água potável 
são lentos, frágeis e muito limitados. Assim sendo, a água deve ser 
manipulada com racionalidade, precaução e parcimônia.

Art. 4º - O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da 
preservação da água e de seus ciclos. Estes devem permanecer 
intactos e funcionando normalmente para garantir a continuidade 
da vida sobre a Terra. Este equilíbrio depende, em particular, da 
preservação dos mares e oceanos, por onde os ciclos começam.

Art. 5º - A água não é somente uma herança dos nossos predecessores; ela 
é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção 
constitui uma necessidade vital, assim como uma obrigação moral do 
homem para com as gerações presentes e futuras.

Art. 6º - A água não é uma doação gratuita da natureza; ela tem um 
valor econômico: precisa-se saber que ela é, algumas vezes, rara e 
dispendiosa e que pode muito bem escassear em qualquer região do 
mundo.

Art. 7º - A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem 
envenenada. De maneira geral, sua utilização deve ser feita com 
consciência e discernimento para que não se chegue a uma situação 
de esgotamento ou de deterioração da qualidade das reservas 
atualmente disponíveis.
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Art. 8º - A utilização da água implica no respeito à lei. Sua proteção 
constitui uma obrigação jurídica para todo homem ou grupo social 
que a utiliza. Esta questão não deve ser ignorada nem pelo homem 
nem pelo Estado.

Art. 9º - A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de 
sua proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e 
social.

Art. 10º - O planejamento da gestão da água deve levar em conta a 
solidariedade e o consenso em razão de sua distribuição desigual 
sobre a Terra.

Histoire de L´Eau, Georges Ifrah, Paris, 1992

6. Levantamento de situações cotidianas em que podem estar 
presentes ações de desperdício;
Discutir com os alunos sobre as práticas cotidianas onde o 
desperdício pode estar presente, auxilia na reflexão e tomada de 
consciência sobre ações habituais que podem ser modificadas em 
benefício da preservação da água.

Algumas dicas de economia de água:

1. Verificação de possíveis vazamentos domésticos (nas torneiras 
ou no vaso sanitário);

2. Lavar carros e calçadas com o uso de baldes, evitando o uso das 
mangueiras;

3. Fechar a torneira ao ensaboar a louça;
4. Fechar a torneira durante a escovação dos dentes;
5. Fechar o chuveiro ao ensaboar-se.

7. Leitura de textos poéticos (sugestões na página 92);
O texto poético permite a interpretação e a releitura, onde os 
alunos podem criar novos versos envolvendo diversos saberes, 
enquanto realizam a análise linguística e a reflexão sobre o uso e 
a importância da água.
Morais e Andrade (2009) orientam sobre a linguagem e o 
ensino de ciências, valorizando a leitura de materiais diversos e a 
interação entre os alunos, o professor e as fontes de consulta para 
elaboração de novos significados pelos estudantes.
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É importante que o educador de Ciências compreenda a 
necessidade de formar leitores capazes de compreender 
a linguagem da ciência, a necessidade de selecionar 
conteúdos relevantes, de estabelecer relações entre o lido 
e o conhecido, de questionar a confiabilidade de fonte 
consultada e de refletir sobre o informado, posicionando-se 
quanto a ele (ibid, 2009, p. 50).

Para cada proposta realizada, seja a leitura de um texto 
informativo, a exibição de um vídeo ou filme, a leitura de um texto 
literário, as rodas de conversa são valiosas oportunidades para 
enriquecer as discussões com as narrativas dos alunos sobre suas 
vivências. Promover espaços de escuta para suas indagações, nos 
possibilita acompanhar o processo de aquisição de conhecimento 
dos alunos, fazer medições e ampliar as interações na sala de aula.

tratamento do esgoto

Construímos um esgoto social do qual ninguém escapa.
Uns admitem nele habitar, outros negam sua existência,

mas todos vivem em seus porões.

Augusto Cury

Para onde vai o esgoto que produzimos em nossas casas?  
O esgoto é apontado como o grande vilão na poluição dos mananciais de água.  
Mas o que é esgoto? Por definição, segundo o dicionário Aurélio online7,  

7 Disponível em https://www.dicio.com.br



Cristiane Cordeiro Vasques & Jorge C. Messeder58

é um “conduto subterrâneo para escoamento das águas pluviais e dos 
detritos de uma casa, de uma rua, de uma cidade ou de uma população”.

Para Gonçalves (2009), a implantação da rede de esgoto pode 
representar um salto qualitativo na qualidade de vida, para a saúde das 
pessoas, como um sinal de progresso civilizatório, uma vez que impede o 
contato físico com dejetos sanitários. Entretanto, “o que de fato contribui 
para melhorar a qualidade da água é o tratamento de esgoto, aliado a um 
projeto de educação ambiental” (2009, p. 9). Assim, é muito importante 
que os cidadãos tenham acesso a estas informações e compreendam que as 
necessidades ambientais devem ser atendidas e que eles têm direito de exigir 
do poder público os serviços indispensáveis para o equilíbrio ambiental e 
social.

Objetivos:

• Definir esgoto;
• Compreender que tubulação de esgoto e de águas pluviais 

não podem estar misturadas;
• Compreender a necessidade de existir redes coletoras e 

estações para tratamento do esgoto;
• Relacionar tratamento de esgoto e preservação ambiental;

Conteúdos:

Conceituais
• Definição de esgoto;
• Definição de saneamento básico;
• Importância do saneamento básico e do tratamento de 

esgoto;

Procedimentais
• Exposição de ideias orais;
• Leitura de textos informativos;
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Atitudinais
• Desenvolvimento de atitudes responsivas quanto a 

importância do tratamento do esgoto;
• Desenvolvimento de atitudes responsivas quanto ao despejo 

de rejeitos na tubulação das redes coletoras de escoamento 
de esgoto.

Propostas de atividades:

1. Leitura de folders e textos informativos;
A leitura de materiais informativos produzidos para alertar a 
população sobre a importância de implantação de redes próprias 
e independentes de captação de água de chuva e esgoto, assim 
como sobre os danos causados pelo despejo de rejeitos de óleo 
na rede de esgoto, são textos muito interessantes para utilização 
em salas de EJA. São materiais desenvolvidos para alcançar a 
compreensão da população de modo geral e fogem dos padrões 
normalmente utilizados pelos textos didáticos, trazendo a função 
social da escrita para o universo dos alunos.

2. Visita a uma estação de tratamento de esgoto;
Uma visita guiada a uma Unidade de Tratamento de Esgoto 
possibilita conhecer o destino dos resíduos encontrados e o 
processo de tratamento do esgoto desde que chega à estação, 
até ser devolvido ao rio da localidade. Conhecer estes processos, 
possibilita a contextualização do uso consciente da água através 
da reflexão sobre o descarte do esgoto e da importância de 
desenvolvermos hábitos adequados em nossas residências.  
Como os danos causados pelo descarte inadequado do óleo de 
cozinha na tubulação do esgoto, ou o descarte de cabelo nos ralos 
ou vaso sanitário.
Em sala, esta informação pode gerar uma importante discussão: 
Há uma rede coletora de esgoto em nosso local de moradia?  
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As nossas casas estão conectadas à rede de esgoto? Tudo 
o que a gente despeja pelo ralo vai parar em uma estação 
de tratamento? Qual o destino do esgoto que produzimos?  
O esgoto das nossas casas pode estar sendo conduzido junto com 
a água da chuva? Como vamos saber se o esgoto das nossas casas 
está sendo destinado de maneira correta?
Morais e Andrade (2009, p. 68) contribuem com uma reflexão 
sobre a importância de saídas de campo (ou visitas pedagógicas 
– conforme costumamos nomear) para o enriquecimento 
dos conhecimentos que se busca contextualizar, ou mesmo 
consolidar.

No Ensino Fundamental, as saídas de campo oferecem a 
oportunidade para o exercício de práticas interdisciplinares 
no tratamento de diversos temas, principalmente ligados ao 
estudo das Geociências e das Ciências Biológicas.

Deixar o espaço da sala de aula para observar outros 
espaços contribuiu para a compreensão da realidade social, 
problematizando-a para além do seu espaço de convivência, 
potencializando a ação educativa formadora e cidadã.

Despejo de esgoto.  
https://domtotal.com/noticia/923154/2015/07/esgoto-tratado-favorece-agricultura/
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3. Exibição de vídeos (sugestões na página 106);
Em sala de aula alguns vídeos complementam o aprofundamento 
da temática e trazem maiores esclarecimentos para as questões 
em pauta, despertando para a necessidade de que nossas casas 
estejam ligadas a uma rede de captação e tratamento de esgoto 
distinta da tubulação que faz a captação das águas pluviais.
A utilização de recursos audiovisuais favorece a materialização do 
que é apresentado aos alunos, aproximando os temas abordados 
de seu campo perceptivo. Os vídeos oferecem informações, 
imagens, sons que auxiliam na construção conceitual ampliando 
a percepção dos alunos e alimentando as discussões que 
impulsionam a relação dialógica e a interação na sala de aula.
A abordagem das questões sociocientíficas são elementos 
potenciais para a formação cidadã, trazendo esclarecimento 
e motivando a participação consciente. De acordo com Pérez 
(2012),

A perspectiva política do ensino salientada por Freire e 
a abordagem de QSC exigem o comprometimento dos 
professores de Ciências com a mudança de uma sociedade 
desigual, na qual a ciência e a tecnologia também se 
entrelaçam às relações de exclusão e dominação. Assim,  
o papel do professor é fundamental para orientar discussões 
com seus alunos sobre questões sociocientíficas para que 
eles se posicionem criticamente diante dessas questões, 
agindo racionalmente (ibid, 2012, p. 61).

Em uma proposta que desenvolva ações de Educação Ambiental, 
a temática do esgoto está inserida no contexto de apropriação de 
conhecimentos fundamentais para a recuperação do equilíbrio 
ecológico.
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lixo

O lixo é questão
 pertinente a todos,

pois gera malefícios 
de ordem ambiental e social.

Pedro Pontes de Miranda

Com o crescimento da urbanização temos um aumento exponencial 
na geração de lixo, e cada vez menos espaço para o armazenamento 
dos resíduos. Estamos vivendo a era do descartável e a natureza vem 
apresentando indícios de que não está conseguindo absorver os sedimentos, 
e recuperar sua capacidade produtiva para gerar mais matéria-prima e suprir 
as necessidades ambientais e sociais. É importante proporcionar reflexões 
sobre o uso racional dos recursos naturais e a redução de resíduos através 
do consumo consciente, buscando a otimização dos elementos através da 
reutilização e reciclagem.

Coleta seletiva 
http://www.webreforma.com.br/dicas-interna.aspx?uid=165
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Estes conceitos ainda não estabelecidos efetivamente em nossa 
sociedade e demandam trabalho educativo sistemático em espaços formais 
e não formais, até que a sociedade como um todo comprometa-se com 
a qualidade de vida e a preservação de nossa casa planetária. O destino 
inadequado do lixo em escala doméstica, comercial ou industrial causa 
danos irreparáveis ao ambiente e à vida humana.

A EJA é um campo fértil para as discussões sobre as demandas 
sociais em que está inserida, são jovens e adultos receptivos às informações 
que se traduzem em novas leituras da realidade. Portanto, uma modalidade 
de ensino que oferece aos educadores uma oportunidade ímpar de promover 
a multiplicação de informações que possam fazer a diferença no contexto 
social e ambiental.

A recente proibição da distribuição das sacolas plásticas nos 
estabelecimentos comerciais do Rio de Janeiro trouxe grande curiosidade 
por parte dos alunos, desejosos de compreender as razões para que esta 
medida fosse adotada. Uma valiosa oportunidade para a realização de uma 
ação de retomada na análise das questões ambientais.

Os alunos podem receber subsídios do professor para buscar as 
respostas aos questionamentos. É importante promover o acesso a textos e 
vídeos informativos que ajude os alunos a dimensionar o impacto ambiental 
ocasionado pelo excessivo uso de materiais plásticos no ambiente, e ampliar 
as discussões visando a mudança de hábitos. São questões pontuais para o 
início da conversa: O que é lixo? Quanto produzimos de lixo anualmente? 
Para onde vai tudo o que descartamos? Temos realmente necessidade de 
tudo o que consumimos? Que alternativas temos para reduzir a quantidade 
de objetos, embalagens e materiais que descartamos?

Objetivos:

• Compreender a importância de dar destino adequado ao lixo;
• Estimular práticas de redução, reutilização e reciclagem de 

materiais;
• Refletir sobre consumo consciente.
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Conteúdos:

Conceituais
• O lixo como recurso material;
• Tipos de lixo;
• Formas adequadas de descarte do lixo;
• O lixo e o desequilíbrio ambiental;

Procedimentais
• Leitura de textos informativos;
• Leitura de tabelas;
• Elaboração de algum material a partir do reaproveitamento de 

materiais que são descartados no lixo;

Atitudinais
• Desenvolvimento de atitudes favoráveis quanto ao descarte do 

lixo.

Propostas de atividades:

1. Leitura de artigos científicos8;
2. Leitura de materiais variados de diferentes suportes textuais;
3. Leitura e análise da Lei 8006/18 que trata da proibição 

do fornecimento de sacolas plásticas em estabelecimentos 
comerciais;

4. Visita a um centro de reciclagem de resíduos;
Conhecer um centro de reciclagem oportuniza observar toda a 
dinâmica da atividade de seleção e classificação do lixo recolhido, 
seu valor comercial e sua destinação, ampliando a reflexão sobre 
a questão do consumo em nossa sociedade. Representa ainda, 
ter contato com trabalhadores que vivem do que descartamos, 
e assim, ajuda na reflexão sobre as condições de vida desses 
profissionais que tanto benefício trazem ao ambiente, reduzindo 
o volume de resíduos que levariam anos para se decompor.

8 Sugestão: SOUZA, G. MIRANDA, D. Por que alguns animais marinhos comem 
lixo? Revista Ciência Hoje das Crianças, ano 25, no.232, p.12, mar 2012.
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Gonçalves (2009) apresenta suas preocupações com a situação 
de limite em que se encontram os locais destinados ao acúmulo 
de resíduos nos centros urbanos.

Como a população continua crescendo, o consumo dos mais 
diversos produtos também aumenta, gerando cada vez mais 
lixo. Atualmente, os aterros sanitários são os locais mais 
adequados para receber lixo doméstico. Porém, as áreas 
disponíveis para receber tanto resíduo são cada vez mais 
escassas. A capacidade dos aterros caminha rapidamente 
para o esgotamento. No mundo desenvolvido, lixões a 
céu aberto são coisas do passado, mas mesmo os aterros 
sanitários já não suportam receber tantos restos do festival 
de consumo de suas sociedades (ibid, 2009, p. 69).

Centro de Reciclagem no Rio de Janeiro. 
Fonte: Acervo da autora
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5. Análise da tabela de decomposição de resíduos:

A informação sobre os produtos que utilizamos em nosso dia-a-
dia, assim como seus efeitos para a saúde e para o ambiente e as questões 
que envolvem sua produção e comercialização, podem auxiliar o cidadão 
em suas decisões de consumir ou não o produto, agindo de maneira mais 
consciente e modificando posturas ou hábitos. São reflexões que geram 
julgamentos sobre os benefícios ou malefícios que podem causar para si 
mesmo e para a sociedade. Estes posicionamentos críticos e mais criteriosos 
caracterizam a alfabetização científica alcançada através de uma educação 
mais participativa e consciente.

Tabela de tempo de decomposição de materiais
Adaptado de https://www.coladaweb.com/biologia/saude/decomposicao-do-lixo

LIXO TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO

Cascas de frutas de 1 a 3 meses

Papel de 3 a 6 meses

Pano de 6 meses a 1 ano

Chiclete 5 anos

Filtro de cigarro de 5 a 10 anos

Tampa de garrafa 15 anos

Madeira pintada 15 anos

Nylon mais de 30 anos

Sacos plásticos de 30 a 40 anos

Lata de conserva 100 anos

Latas de alumínio 200 anos

Plásticos 450 anos

Fralda descartável 600 anos

Garrafas de vidro indeterminado

Pneu indeterminado

Garrafs de plásticos (PET) indeterminado

Borracha indeterminado

Vidro 1 milhão de anos
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6. Exibição do filme Lixo Extraordinário (2013);
Este documentário apresenta a vida de catadores que lutam 
pela implantação de um centro de coleta seletiva para captação, 
seleção e destinação de todo material que possa ser reciclado, 
gerando renda, empregabilidade e sustentabilidade.
O meio ambiente demanda responsabilidade de caráter coletivo 
pela sustentabilidade local e global, e as análises realizadas a partir 
destas temáticas podem contribuir para a formação da cidadania 
ambiental, ao permear as discussões sobre justiça socioambiental, 
desigualdades sociais, consumo desenfreado e risco ambiental 
para grupos sociais mais vulneráveis economicamente.
As atividades aqui sugeridas convidam a uma participação mais 
atenta e crítica sobre os eventos ambientais que a todo momento 
surgem na mídia, alarmando para o sofrimento humano e 
planetário. Assim, todo este percurso é um convite não só a uma 
mudança de comportamento, mas também uma mudança de 
valores e atitudes. Os alunos precisam ter oportunidade de realizar 
para além da crítica, uma autocrítica sobre seus posicionamentos 
frente às situações apresentadas e analisadas por todos.
Loureiro (2007) reitera esse posicionamento e considera que 
erros e incertezas fazem parte do processo de transformação 
da realidade e constituição dos sujeitos, e esclarece sobre a 
importância de refletirmos sobre o que estamos buscando e por 
onde estamos caminhando. O autor afirma que

Crítica sem autocrítica é problematizar o movimento da vida 
querendo ficar de fora, sem “colocar a mão na massa”, algo 
inaceitável para uma perspectiva na qual não pode haver 
oposição entre teoria e prática. Assim, não basta apontar 
os limites e contradições e fazer denúncias. É preciso 
assumir com tranquilidade que vivemos em sociedade e que, 
portanto, mesmo quando buscamos ir além da realidade na 
qual estamos imersos, acabamos muitas vezes repetindo 
aquilo que queremos superar (íbid, 2007, p. 67).
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7. Exibição de vídeos sobre a vida marinha e a convivência deletéria 
com materiais plásticos (sugestões na página 106);
Estes materiais facilitam a abertura da discussão sobre o lixo 
em nosso cotidiano. As imagens de ilhas de lixo ou de animais 
marinhos em sofrimento causam grande impacto e geram empatia 
por outras formas de vida prejudicadas por nossos hábitos. 
Enfim, provocam uma reflexão mais ampla sobre os processos 
de degradação ambiental, despertando para a grandiosidade da 
problemática do lixo em todo o planeta. É importante utilizar 
mapas para a localização do local citado nos vídeos, onde é 
possível localizar a concentração de lixo e visualizar a integração 
dos oceanos, compreendendo a circulação do lixo.
Estas propostas possibilitam desenvolver o conceito de 
degradação ambiental onde se discute a transformação do 
ambiente marinho e da qualidade de vida dos seres que habitam 
este ecossistema, a partir da ação insensata dos seres humanos.

Animal marinho em sofrimento 
https://br.pinterest.com/
pin/438115869974006457/

Ilha de lixo no oceano Pacífico 
https://www.almalondrina.com.

br/a-grande-ilha-de-lixo-do-paci-
fico/
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Uma vez informados e conscientes da responsabilidade que temos 
com o ambiente, é importante saber que ainda é tempo de mudança, que 
ainda podemos agir em benefício da preservação de nossa casa comum –  
a casa planetária.

o lugar onde ViVo

A humanidade socializada, 
em aliança com a natureza,

 transforma o mundo em luz.

Ernst Bloch

Uma determinada propaganda de televisão traz uma expressão 
bastante significativa: Cuidar do que está perto para refletir no que está 
distante. Na verdade, criar vínculo a partir do conhecimento do ambiente 
mais próximo para valorizar os demais ambientes e o planeta como espaço 
de todos.

Considerando a importância de conhecer melhor nosso ambiente 
de convivência, propomos aqui o resgate da história do lugar onde vivem os 
alunos. Será que eles sabem como era o bairro ou a comunidade onde moram 
há algumas décadas atrás. Que transformações ocorreram? O ambiente 
natural foi modificado? Que tipo de intervenção sofreu? Mais moradias, 
mais casas comerciais, mais praças? Novas árvores foram plantadas?  
Se escuta o canto dos pássaros? Que opinião podemos ter sobre a qualidade 
de vida neste ambiente? Melhorou ou piorou com o passar do tempo?  
Por quê?

Encontramos em Pérez (2012, p. 52) uma assertiva que colabora 
com o entendimento de que o estudo dos elementos do cotidiano compõe 
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o conhecimento dos indivíduos. “Os três fatores que participam do 
conhecimento são o indivíduo, o coletivo e a realidade que envolve o que 
está para ser conhecido. Esses fatores não são entidades metafísicas, pois 
estão relacionados intrinsecamente”. Assim, a busca pelo resgate das 
histórias do lugar pode contribuir para a apropriação deste espaço com 
maior pertencimento, e consequentemente, desenvolver o desejo de cuidar 
e contribuir com sua preservação e melhoria.

Objetivos:

• Conhecer a história do lugar que vive;
• Compreender as transformações ocorridas no ambiente;
• Perceber as relações entre as intervenções feitas e os 

impactos causados no ambiente;

Conteúdos:

Conceituais
• A história do lugar onde vive;
• Ambiente natural e modificado;
• Formulação de conceitos9 como: meio ambiente, 

sustentabilidade, impacto, degradação, preservação e 
responsabilidade ambiental;

Procedimentais
• Confecção de painéis com registro da história do ambiente 

que vive;
• Leitura de textos informativos;
• Registros fotográficos;

Atitudinais
• Desenvolvimento de atitudes favoráveis a preservação 

de seu local de convivência (a rua que mora, o bairro, os 
equipamentos públicos – escolas, postos de saúde, praças etc).

9 Os conceitos apresentados têm como referência o Glossário em LOUREIRO, C. 
F. Sustentabilidade e Educação: um olhar da ecologia política. São Paulo: Cortez, 2012.
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Propostas de atividades:

1. Levantamento de informações sobre a história do lugar onde vive 
(fotos antigas, depoimentos de moradores etc).

2. Passeio exploratório com os alunos para reconhecimento do 
entorno.

3. Registro fotográfico do entorno (ambientes naturais – morros, 
rios, lagos, vegetação; equipamentos públicos – praças, escolas, 
postos de saúde, delegacias; espaços comerciais – lojas, padarias, 
mercados etc).

4. Impressão das fotos recentes, comparação com as fotos antigas e 
confecção de legendas.

5. Confecção de uma planta do entorno da escola.
6. Entrevista com um morador ou com alguma liderança comunitária.

O morador ou líder comunitário pode relatar sobre a história que 
conheça, sobre as transformações ocorridas e as dificuldades que 
encontra para cuidar do lugar e garantir a todos um ambiente 
mais aprazível.
A interação com os segmentos comunitários proporciona ainda 
maior movimentação de sujeitos e conhecimentos, histórias 
e culturas, valores e visões de mundo, ampliando a percepção 
dos indivíduos envolvidos (alunos, professores, funcionários, 
representantes comunitários) como sujeitos sociais, inseridos 
em um espaço comum, compartilhando suas histórias e culturas.

7. Levantamento das forças e fraquezas do lugar.
Refletir com os alunos quais as riquezas e potências são 
identificadas no bairro onde moram, e quais as maiores 
fragilidades que necessitam de investimento do coletivo que ali 
convive, ou mesmo do poder público. Nesta reflexão os alunos 
vão aumentando suas percepções do ambiente (se é bom ou ruim, 
feio ou bonito, limpo ou sujo, organizado ou não etc.) e sobre o 
que ou quem interfere para que ele seja deste ou daquele modo.
Estas inferências auxiliam na compreensão de que o ambiente é 
resultante da qualidade da interação dos indivíduos.
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8. Levantamento da população local.
Refletir com os alunos sobre as pessoas que vivem neste lugar: 
Quantos somos? Quantos somos a produzir lixo? Quantos somos 
a produzir esgoto? Quantos somos a consumir a água? Será que 
nossa presença causa impactos nesse ambiente?
Temáticas como água, esgoto e lixo se inter-relacionam e se 
tornam interdependentes, sendo possível, ao analisá-las, traçar 
um perfil da sociedade e de como esta concebe as questões 
ambientais a partir de seus padrões de consumo e formas de 
lidar como os detritos produzidos. Os temas abordados com 
atividades diversificadas, buscam a ampliação crescente em sua 
abrangência, do mais próximo, perceptível no dia a dia, ao mais 
distante e menos tangível, possibilitando aos alunos outra forma 
de posicionamento, mais lúcido e crítico, assim como maior 
pertencimento ao espaço social.

9. Elaboração de um painel de fotos da localidade.
Montar uma espécie de linha do tempo que retrate o ambiente 
como era há algum tempo atrás e como está atualmente, 
preferencialmente fotos que retrate as pessoas e não somente os 
ambientes, paisagens ou construções. É importante que o aluno 
perceba que o ser humano não está dissociado do meio ambiente, 
ao contrário, a inter-relação homem-ambiente é que caracteriza a 
qualidade do espaço de existir. Especialmente para os alunos da 
EJA, essa proposta é um resgate de memórias que pode ser muito 
motivador. O público da EJA, por suas vivências, pode trazer 
contribuições relevantes para o resgate das informações sobre as 
transformações ocorridas no espaço local, que muito subsidiará 
a construção do conhecimento sobre as relações que ocasionam 
transformações em outros espaços e dimensões. A memória 
individual e coletiva é matéria prima no compartilhamento e 
reconstrução dos saberes na EJA, ferramenta indispensável na 
transição do conhecimento do senso comum para o conhecimento 
científico, que pode ser potencializador de mudanças de atitudes 
e argumento para a participação cidadã efetiva.
As memórias individuais partilhadas de uns com os outros são 
articuladas e incorporadas às vivências pessoais, constituindo 
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as memórias coletivas. Pollak (1989) trata da memória coletiva 
como algo que “reforça os sentimentos de pertencimento e as 
fronteiras socioculturais (ibid, p. 1). As narrativas das histórias 
da infância e do percurso de vida, transformam o espaço da sala 
de aula em espaço de compartilhamento e cumplicidade.
Streck et. al. (2014), em alusão ao legado deixado por Freire, 
destaca que

é possível fazer educação e escola para a transformação 
social [...]. Esta perspectiva indica a necessidade de 
mudança na postura epistemológica dos intelectuais da 
educação e superação dos modelos mecanicistas de análise 
da realidade social. O conhecimento que de fato conta para a 
transformação social não nasce nos gabinetes e na academia: 
nasce da ação comprometida com a transformação (ibid, 
2014, p. 13).

10. Plantio de mudas de árvores
O plantio de mudas de árvores no espaço da escola, ou mesmo 
em algum terreno da localidade, pode ser uma boa estratégia 
de sensibilização dos alunos para a recuperação ambiental, já 
que é muito comum haver relatos de alteração do ambiente 
natural, com redução da arborização local. Esta ação possibilita 
aos alunos a observação mais próxima dos elementos da 
natureza, que são a base da vida no planeta. Buscar essa relação 
de cuidado e pertencimento cria vínculos que podem nortear 
o estabelecimento de novas posturas. Essas ações concretas 
realizadas pelos alunos podem constituir-se em marcos em sua 
memória afetiva, transformando efetivamente valores e atitudes.

Tirinha do Maurício de Souza.  
https://clmais.com.br/turma-da-arvore-promove-o-plantio-de-arvores-para-ajudar-a-neutrali-

zar-a-emissao-de-co%C2%B2/
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Loureiro (2012) chama a atenção para a importância de ações 
com propósitos claros para produzir mudanças de posturas em relação à 
questão ambiental.

Somos constituídos por múltiplas mediações que 
condicionam nossas ações no mundo para além do que se 
conhece ou se acredita. Há limites materiais, processos 
afetivos e aspectos motivacionais vários, em grande parte 
desconhecidos, que podem ser determinantes para nossa 
prática. (...) A experiência demonstra que as mudanças 
não ocorrem espontaneamente, mas com intervenções 
conscientes e intenções claras de pessoas e grupos.  
A sociedade não é expressão da soma dos comportamentos 
individuais, mas relações socialmente produzidas na história 
(ibid, 2012, p. 87).

É bastante relevante observar e vivenciar o ambiente natural e o 
modificado pelas ações humanas, desenvolvendo a compreensão sobre a 
relação entre crescimento habitacional, populacional e comercial do bairro 
com os problemas ambientais observados e refletir sobre a relação entre 
meio ambiente e qualidade de vida.

As discussões sobre o meio ambiente carregam em si o panorama 
dos problemas socioambientais, que estão para além das salas de aula, 
visando romper com alguns paradigmas que acarretam visões e posturas 
conservadoras diante das questões ambientais. A proposta de trabalho deve 
movimentar os alunos no viés de uma abordagem ambiental crítica, onde se 
compreende que a ação dos indivíduos influencia a organização da sociedade, 
assim como a sociedade com seus padrões sociais também influencia a vida 
dos indivíduos. Na busca de uma relação dialógica entre indivíduos e espaço 
social pretende-se constituir sujeitos mais participativos e comprometidos 
com necessárias transformações na vida social a fim de cooperarem com 
uma sociedade mais sustentável. Guimarães (2007) afirma que

de forma contrária à educação tradicional, essa é uma 
educação voltada para uma ação-reflexiva, coletiva, para a 
relação interativa em que seu conteúdo está para além dos 
livros, está na realidade socioambiental ultrapassando os 
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muros das escolas. É uma educação política voltada para a 
intervenção social entendida como um ambiente educativo 
e que contribui para a transformação da sociedade em suas 
relações (ibid, p. 90).

As atividades propostas, aqui apresentadas, consideram a 
formação educativa para a sustentabilidade, fundamentada em um 
processo de aprendizagem que abrange o contexto cultural e as condições 
socioambientais dos alunos. Os elementos do cotidiano (água, esgoto e 
lixo) foram sugeridos com o objetivo de expandir a consciência ambiental, à 
medida que compreendessem as relações entre eles, e como as nossas ações 
podem fazer estes elementos impactarem o meio ambiente.

Este rol de propostas confirma a compreensão da Educação e da 
Educação Ambiental em uma dimensão processual, onde defende-se que 
toda iniciativa de voltar o olhar para as questões ambientais e estabelecer 
práticas que possam se constituir em preservação de recursos naturais, 
são atitudes valorosas para se iniciar uma trajetória de conscientização e 
de posicionamentos mais afinados com uma formulação democrática de 
sustentabilidade. Resgata-se, assim, a ideia da educação como processo de 
formação humana e social, no qual se conecta também a educação ambiental. 

A natureza é explorada por nossa sociedade como se fosse 
um recurso inesgotável, vista de forma fragmentada, sem 
a preocupação e o respeito com as relações dinâmicas 
do equilíbrio ecológico e sua capacidade de suportar os 
impactos sobre ela, o que resulta nos graves problemas 
ambientais da atualidade. A natureza percebida a partir de 
uma visão mais complexa, em sua totalidade, potencializaria 
a construção de uma relação entre os seres humanos 
em sociedade e a natureza de forma mais integrada, 
cooperativa, e portanto, sustentável socioambientalmente 
(GUIMARÃES, 2007, p. 87).

Assim, o debate sobre as questões ambientais vai sendo construído 
à medida que perpassa pela necessidade de buscar o equilíbrio entre o que 
o indivíduo deseja e a responsabilidade de zelar por algo que é de todos. 
Loureiro reafirma, “a liberdade é mediada pela satisfação de necessidades 
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e por nossa responsabilidade pelo que é comum a todos” (ibid, 2012,  
p. 37), o que contribui com uma reflexão comprometida com o processo 
de emancipação cidadã, gerando uma multiplicidade de conhecimentos e 
experiências para todos os participantes.



Os sonhos dos poetas, as visões dos místicos,
as criações do gênio, as comprovações e 

demonstrações da Ciência,
as realizações mais perfeitas da Arte

 são apenas ecos muito débeis
 e percepções pequeninas que os homens,

com melhores dotes, captam como um relâmpago
quando a matéria, dominada por poucos instantes,

permite que a alma possa entrever
alguns pálidos reflexos do mundo divino.

Léon Denis – O Mundo Invisível e a Guerra

A arte tal como a ciência pertence ao campo das descobertas na 
esfera da busca pela superação. Assim como os cientistas querem descobrir, 
revelar, inventar, produzir um novo saber, uma nova razão, o artista busca 
criar, sublimar, aperfeiçoar, expressar um sentimento, uma nova emoção.

c A P í t u l o  3

CIÊNCIAS E ARTES:  
UMA CONEXÃO EM FAVOR DA 

APRENDIZAGEM
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Acessar estas linguagens, tão essencialmente humanas, pode 
potencializar processos de desenvolvimento e gerar novos sentidos para 
o ato de aprender, aumentando nossa capacidade de observar, enunciar e 
compreender a natureza. Cientistas e artistas, ao fazerem seus percursos 
produtivos, experimentam momentos semelhantes - planejam, formulam 
hipóteses, avaliam o material utilizado, enfim, se dispõem a descobrir, 
desvelar, aprofundar e criar.  E ambos, deixam seu legado para a humanidade. 
Esta histórica interseção entre ciências e artes aproximou campos distintos 
de conhecimento e o compartilhamento de técnicas e tecnologias que 
favoreceram o desenvolvimento de diversas áreas.

Com esta compreensão, acreditamos que a inserção das artes como 
dispositivo para a reelaboração de saberes, e facilitadora nos processos de 
interação humana, torna-se indispensável ao trabalho realizado com a EJA. 
Esta área do conhecimento pode promover a participação ativa do aluno, 
o desenvolvimento da autoestima, do conceito estético e o senso-crítico.  
Por isso, nos apoiamos na percepção de Lopes (2004) que concebe ciência 
e artes como “processos criativos, formas de representação do mundo e 
expressão do conhecimento humano” (p. 228).

Na busca por dialogar com autores distintos, encontramos em 
Arroyo (2017) um olhar sobre a arte na Educação de Jovens e Adultos 
como parte do processo de educação, que precisa devolver aos alunos 
a humanidade que lhes fora roubada. O autor defende um trabalho que 
promova o diálogo entre os saberes e as linguagens, e a riqueza das 
diversidades de experiências humanas.

As escolas e até a EJA abrem-se para incorporar a força 
pedagógica das artes. Reconhecem que as artes são formas de 
pensamento sobre o real, a sociedade, o humano-inumano. 
Incorporar as artes no direito ao conhecimento enriquece 
o direito ao conhecimento. As artes, em sua diversidade, 
têm sido sensíveis a dimensões do humano-inumano que os 
jovens e os adultos vivenciam desde crianças e adolescentes e 
levam para a EJA e para as escolas. Além das letras e músicas, 
coletivos de educadores e educandos trazem outras artes – 
a literatura, a pintura, o cinema, a fotografia, o artesanato, 
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o patrimônio cultural – como pedagogias reveladoras do 
viver, do sobreviver, do resistir, e do libertar-se dos jovens 
e adultos, das crianças e adolescentes, de seus coletivos e 
dos coletivos de docentes-educadores/as. (...). Com que 
revelam o humano e se revelam humanos (ARROYO, 2017, 
p. 18).

As propostas sugeridas neste capítulo revelam que o Ensino de 
Ciências não está desvinculado da cultura e da arte, ao contrário, buscam 
estabelecer interação e complementariedade com estes campos do 
conhecimento e demais áreas disciplinares, concretizando uma abordagem 
holística de aprendizagem do ser integral. A arte favorece o exercício 
interdisciplinar realizando múltiplas conexões com o contexto social de 
que participamos, e seu estudo, nos auxilia a realizar leituras de outros 
contextos e tempos históricos e culturais.

A conexão entre as ciências e as artes pode ser realizada por 
inúmeras ferramentas, passando pelo estímulo à expressão criativa dos 
alunos (pinturas, releituras, desenhos, composições musicais, entre outras), 
acesso a ambientes que preservam acervos artísticos e naturais (museus, 
espaços de artes e ciências) ou pela exploração das mídias. O uso de mídias 
que favoreçam o acesso às produções artísticas e a linguagem televisiva, de 
filmes ou vídeos pode “estimular o estudo crítico da realidade, bem como o 
exercício do raciocínio simbólico e artístico” (TRIVELATO et al., 2017).

Propostas de atividades:

As atividades apresentadas encontram suporte em uma proposta 
metodológica para o ensino de artes desenvolvida no final da década de 
1980, pela professora Ana Mae Barbosa. A proposta denominada Proposta 
Triangular, pauta-se em três princípios: o fazer artístico, a leitura da  
obra de arte e a contextualização (SME-RJ, 2007).

O fazer artístico está relacionado ao processo de criação e 
de experimentação das diferentes linguagens artísticas, suas 
especificidades, técnicas e ferramentas, que possibilitam 
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uma busca de expressão e de comunicação pessoal;
A leitura da obra de arte possibilita o relacionamento entre 
os elementos que constituem a obra, a sua materialidade, 
o seu conteúdo, a sua natureza, seus procedimentos 
técnicos. É nesse momento que o aluno do PEJA se conecta 
com o mundo ao seu redor, desenvolve o seu potencial de 
descoberta do ver, do ouvir, do se mover e da apreciação 
estética, buscando valorizar as contribuições multiculturais 
do mundo contemporâneo;
A contextualização consiste na relação entre os diversos 
saberes estéticos e culturais, nas diferentes épocas, locais 
e costumes da história humana; no conhecer e pesquisar o 
processo de criação de artistas famosos ou não, dentro e fora 
dos espaços de divulgação artística. Essa contextualização 
possibilita, ainda, a conexão entre as diferentes áreas do 
conhecimento como a História, a Ciência, a Matemática, 
dentre outras (ibid, 2007, p. 16).

Esta proposta contribui para a ampliação das percepções na 
leitura imagética, e na decodificação do mundo através dos sentidos. É a 
possibilidade de estabelecer um diálogo do mundo real com o mundo 
sensível, desenvolvendo a sensibilidade e a compreensão de outras formas 
de expressão. “As Linguagens Artísticas vêm contribuir para o crescimento 
cognitivo e expressivo dos nossos alunos” (SME-RJ, 2007, p. 19).

1. Desenho de observação ou desenho descritivo de algum elemento 
da natureza – folha, inseto, galho, fruto, flor;
Barbieri (2012) explica o desenho como uma linguagem e uma 
forma de comunicação singular que pode expressar o que estamos 
pensando ou sentindo, dá forma a uma ideia, percepção ou 
intuição. Segundo a autora, os desenhos podem ser de memória, 
observação e imaginação.

Trabalhar o desenho de memória é uma forma de resgatar 
a cultura e a história de cada um [...]. Fazer um desenho de 
observação não é reproduzir o que está sendo observado, 
mas tornar visível o que os olhos selecionaram como 
importante no observado. [...] O desenho de imaginação 
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ativa a capacidade de inventar, e por não ter compromisso 
com o real, pode tornar-se um gostoso exercício para 
soltar o traço e, como o próprio nome diz, a imaginação” 
(BARBIERI, 2012, p. 102).

2. Origami;
O origami permite desenvolver habilidades de coordenação 
motora fina, percepção e cognição visual, criatividade e a 
linguagem matemática.

3. Releitura com guache;
As releituras podem ser realizadas de maneiras variadas, tanto 
pela natureza do material oferecido (papéis de tamanhos variados, 
pranchas de isopor, telas em algodão, pincéis e tintas, canetinhas, 
lápis de cor ou giz de cera), quanto pelas propostas (reprodução 
ou recriação a partir do que a obra possa inspirar).

Contudo, não adianta só experimentar, oferecendo uma 
receita pronta, indicando que isso mais aquilo vai dar 
naquilo outro. O importante é percorrer esse caminho 
na contramão. Deixar o aluno ver, criar, perceber o 
aparecimento do resultado da experiência. Deixar que se 
deslumbre, descubra porque aquilo está acontecendo e 
proponha novas soluções (AGUIAR, 2004, p. 190).

Após algumas releituras é bastante interessante que o aluno 
possa falar sobre sua produção ou mesmo escrever sobre ela.  
O retorno à sua criação, observando detalhes, cores, na tentativa 
de descrevê-la, apura o olhar e a intencionalidade nas próximas 
obras.

4. Observação de telas de alguns artistas;
Solicitar aos alunos que olhem atentamente os detalhes das 
gravuras (as cores, o local, a iluminação), e que imaginem o que 
o artista estaria sentindo ou pensando, ou o que ele gostaria de 
transmitir com aquelas imagens. As formas não-verbais têm 
grande força na comunicação de sentimentos e valores, mas é 
necessário exercitar a possibilidade de ver, perceber, sentir.
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Outro aspecto relevante nesta proposta é possibilitar o acesso 
às informações sobre a vida do artista que a obra estiver disposta 
para observação (a época e o local em que viveu, o estilo de pintar 
etc). Conhecer o universo do autor da obra implica em uma 
compreensão de que o conhecimento artístico é um construto 
humano, está vinculado à história das sociedades e que compõe 
seu patrimônio cultural, auxiliando na valorização de sua própria 
cultura como bem comum. E ainda, a compreensão da arte como 
área do conhecimento e atividade profissional. Isso proporciona 
o diálogo aluno-obra, aluno-artista, estabelecendo a interação 
com saberes e culturas diversificadas.

5. Reprodução de imagens;
Diferente da releitura, onde o aluno vai criar alguma imagem a 
partir do que a imagem observada despertou em suas percepções, 
para a reprodução é necessário dirigir o olhar para os traços 
característicos da imagem e buscar fidelidade nas linhas, formas 
e cores. Um roteiro de observação pode facilitar a tarefa (Modelo 
na página ao lado).
A proposta mobiliza as habilidades cognitivas de escrita e de 
representação imagética, revelando maior percepção da imagem 
de origem, com um sensível desenvolvimento nos traços, que se 
apresentam mais expressivos em seus processos criativos e com 
maior diversidade de elementos gráficos.

6. Exposição das obras produzidas pelos alunos;
A exposição de suas produções cria novas perspectivas para 
os alunos. Observar com distanciamento, apresentar para 
sua família, estabelecer inferências com as produções dos 
colegas, são momentos potentes para o desenvolvimento de sua 
autoestima e vínculos afetivos com o ato de criação. Barbieri 
(2012, p. 58) comenta que “a exposição é um momento de trocas,  
que apresenta outra forma de comunicação para a comunidade 
expressiva da escola”.
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ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO

Observe a imagem e faça uma lista de tudo o que você vê

Escreva sobre o que esta imagem transmite a você

Agora tente reproduzi-la:

Roteiro elaborado pela autora
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7. Modelagem com argila ou com massa para modelar;
A modelagem atua no campo das emoções, enquanto trabalha com 
as habilidades psicomotoras (emoção/cognição/movimento). 
Favorece o desenvolvimento da coordenação motora, despertando 
as percepções visual, tátil e espacial e funciona como descarga 
emocional. Enfim, um material muito rico, porque ainda estimula 
a capacidade de planejamento e organização da imaginação em 
expressão artística.
A modelagem também pode ser realizada com a manipulação de 
outros materiais como isopor, caixas de papelão, latas, gesso etc. 
A ideia de transformação, imprime o protagonismo do aluno ao 
alterar o estado original do material.

8. Propostas relacionadas a arte auditiva

• Releitura musical – paródia;
• Pinturas ou modelagem a partir de audições;
• Audição de composições clássicas instrumentais;

As atividades realizadas com a arte auditiva, podem ser 
desenvolvidas utilizando o mesmo parâmetro indicado por Ana 
Mae Barbosa, já citado anteriormente (Proposta Triangular - o 
fazer artístico, a leitura da obra de arte e a contextualização). 
Desta forma, devem ser trazidos para o aluno as informações e 
curiosidades sobre a composição e o compositor, e o aluno deve 
ser motivado a falar sobre suas impressões ao ter contato com a 
obra e seu autor.

Algumas atividades realizadas por uma classe de EJA de uma escola 
no Rio de Janeiro

Em uma classe de alfabetização do PEJA I, de uma escola 
municipal do Rio de Janeiro, os alunos foram submetidos a uma sequência 
de atividades de artes com o objetivo de criar sensibilização, aproximá-
los do universo da Arte enquanto produção humana e cultural, suscitar a 
criatividade e desenvolver a autoestima. Durante dois meses os alunos 
participaram de encontros com a Arte.
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As atividades mais frequentes foram de informação, observação, 
estudo, discussão e releitura de artes visuais, mas também foram associadas 
atividades envolvendo as artes auditivas e artes cênicas (através da exibição 
de vídeos com espetáculos de teatro e dança). Trabalhamos com a observação 
de telas de Cézzane, Guignard, Tarsila do Amaral, Portinari, Van Gogh, 
Monet, e telas da Associação dos Pintores com a boca e os pés. Para cada 
artista apresentado realizávamos um breve estudo sobre sua infância,  
a descoberta da arte e seu percurso criativo; a observação de suas obras mais 
populares; discussões sobre os aspectos mais relevantes de sua história e 
do significado de suas obras; o compartilhamento das impressões causadas 
nos alunos; e enfim, a experimentação e a releitura, utilizando materiais 
variados.

Releitura da obra Abaporu (Tarsila do Amaral)
Fonte: Acervo da autora

Reprodução da obra Parceiros de pesca de Carlos Fernando Ayala Moreno  
(Original pintado com a boca). Fonte: Acervo da autora
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Reprodução da obra Tulipas de Maria Goret Chagas  
(Original pintado com a boca e o pé).  
Fonte: Acervo da autora

Pintura em cerâmica com canetas para retroprojetor inspirada nos Jardins de Monet.
Fonte: Acervo da autora
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Releituras (Portinari, Guignard, Cézanne)  em pranchas de isopor com tinta guache.
Fonte: Acervo da autora

Pinturas em telas de algodão.
Fonte: Acervo da autora
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Nessa turma, os encontros com a arte levaram aos alunos um 
sentimento de protagonismo e prazer. Aos poucos foram acreditando que 
eram capazes de perceber, de se expressar e pintar. Buscava-se despertar a 
satisfação no conhecer e realizar.

Observe a fala dos alunos no transcorrer do projeto Encontros 
com a Arte:

A15 – Estou gostando muito de fazer essas coisas. Nem eu acreditava 
que podia fazer uma coisa tão bonita.

A12 – Eu falei para os meus filhos das aulas de artes. Eles estão curiosos 
para ver os trabalhos.

A6 – Parece que depois desses trabalhos o jeito de olhar pras coisas tá 
diferente. Lá da minha casa dá pra ver o morro cheio de árvores. 
Eu fico imaginando se os artistas que a gente conheceu, se 
morassem por aqui, se iam pintar aquele morro.

Araújo-Jorge (2004) destaca a compreensão do fazer e do 
desfrutar artísticos como processos cognitivos e defende “a proposta de 
que ciência e arte sejam reinseridas, em conjunto, no ensino, em todos os 
níveis, para a formação de cientistas e cidadãos” (p. 45). A autora analisa a  
conexão ciência e arte e observa que o ambiente e o fazer artístico  
influenciam a evolução do pensamento científico em um determinado 
contexto histórico e social, promovendo práticas interdisciplinares.  
E assevera que “arte e ciência são duas mãos na mesma via, e só tendem 
a complementar nossa capacidade de escrever e compreender a natureza” 
(ibid, 2004, p. 46).

Para o público da EJA a valorização do fazer estético pode  
propiciar uma grande diferença em sua autoestima, como se estivessem 
saindo da condição de invisibilidade. Segundo Alvares (2010, p. 27), 
“na condição de oprimidos, esses homens e mulheres ocupam papéis de 
invisibilidade política na sociedade, posições subalternas que lhe suprimem 
a condição de protagonistas”. Desta forma, um trabalho pedagógico que 
os faça vislumbrar uma condição positiva de si mesmo pode potencializar 
processos de aprendizagem e de construção de novos conhecimentos.  



Ciências para EJA: propostas e desafios 89

A autora corrobora afirmando que “a emoção estética leva a um 
maravilhamento do mundo, essencial à aprendizagem e à interação  
social na sala de aula” (ibid, 2010, p. 113).

Ao possibilitar aos alunos o contato com diferentes expressões 
artísticas, de diferentes lugares, épocas e culturas tonifica-se a aquisição 
de conhecimentos que permitam observar, refletir, diferenciar e questionar 
sobre o(os) sentido(s) da arte, assim como melhor perceber as relações na 
realidade de mundo em que convive.

As atividades oferecidas aos alunos, apresentadas nesta obra, 
auxiliaram na desmistificação da arte e do conhecimento estético, que em 
geral é tido como algo que apenas uma minoria tem acesso. As propostas 
criaram encorajamento nos alunos ao observar que seus trajetos produtivos 
apresentam semelhanças entre si, ao passo que revelam também escolhas de 
percursos originais que estruturam sua identidade, rompendo com atitudes 
preconcebidas e fortalecendo sua autoestima. Na exposição de Barbosa 
(2002),

A arte na educação como expressão pessoal e como cultura 
é um importante instrumento para identificação cultural e 
o desenvolvimento individual. Por meio da Arte é possível 
desenvolver a percepção e a imaginação, apreender a 
realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade 
crítica, permitindo ao indivíduo analisar a realidade 
percebida e desenvolver a criatividade de maneira a mudar a 
realidade que foi analisada (ibid, 2002, p. 18).

As propostas artísticas levam para a sala de aula discussões sobre a 
história, a cultura e a sociedade, ampliando o universo de saberes dos alunos. 
Arroyo (2017), afirma que “incorporar as artes no direito ao conhecimento 
enriquece o direito ao conhecimento” (p. 18). O autor esclarece que 
educandos e educadores são sujeitos de produção cultural, e que devemos 
aproximar as artes dos coletivos de educandos e educadores. Música, 
literatura, pintura, cinema, fotografia, artesanato – o patrimônio cultural 
que conseguirmos trazer aos nossos alunos, “são formas de pensamento 
sobre o real, a sociedade, o humano-inumano”.
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textos literÁrios

O açúcar

O branco açúcar que adoçará meu café
Nesta manhã de Ipanema
Não foi produzido por mim
Nem surgiu dentro do açucareiro por milagre.
Vejo-o puro
E afável ao paladar
Como beijo de moça, água
Na pele, flor



Ciências para EJA: propostas e desafios 93

Que dissolve na boca. Mas este açúcar
Não foi feito por mim.

Este açúcar veio
Da mercearia da esquina e tampouco o fez o 
Oliveira, dono da mercearia.
Este açúcar veio
De uma usina de açúcar em Pernambuco
Ou no Estado do Rio
E tampouco o fez o dono da usina.

Este açúcar era cana
E veio dos canaviais extensos
Que não nascem por acaso
No regaço do vale.

Em lugares distantes, onde não há hospital
Nem escola,
Homens que não sabem ler e morrem de fome
Aos 27 anos
Plantaram e colheram a cana
Que viraria açúcar.

Em usinas escuras,
Homens de vida amarga
E dura
Produziram este açúcar
Branco e puro
Com que adoço meu café esta manhã em 
Ipanema.

Ferreira Gullar, 1980
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O Bicho

Vi ontem um bicho
Na imundície do pátio
Catando comida entre os detritos.

Quando achava alguma coisa,
Não examinava nem cheirava:
Engolia com voracidade.

O bicho não era um cão,
Não era um gato,
Não era um rato.

O bicho, meu Deus, era um homem.

Manuel Bandeira, 1948 

O chão e o pão

O chão.
O grão.
O grão no chão.

O pão.
O pão e a mão.
A mão no pão.

O pão na mão.
O pão no chão?
Não.

Cecília Meireles, 1992
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É o bicho... homem

De todos os animais da terra,
O mais complicado é o bicho homem!
Come além da fome.
Bebe além da sede.
Maltrata a quem ama.
Bajula a quem não ama.
Destrói seu próprio ambiente.
Constrói seu próprio penar.
Êta, bicho esquisito!
Esquece da natureza, em nome da sua riqueza.
Não sabe viver com valor, deixando de lado o amor.
O mais engraçado do homem, é que se diz racional!
Êta, bicho esquisito!
Joga sujeira no mar.
Queima árvore e terra.
Polui o ar, pra depois respirar.
Mata animais, faz guerra.
Arranca a flor do riacho e a deixa murchar no vaso.
Olha pela luneta, mas não vê seu próprio planeta.
A ciência ele inventou, porém dela se escravizou.
Êta, bicho esquisito!
Tem boa saúde, ao nascer.
Mas a perde com o vício, ao envelhecer.
Briga por futebol.
Queima a pele no sol.
Gasta dinheiro com roupa.
Da fruta congela a polpa.
Trabalha por ambição, se entrega sem coração.
Êta, bicho esquisito!
Prega a liberdade.
Grita por igualdade.
Mas prende passarinho em gaiola
E não põe criança em escola.
Reza a missa inteirinha e depois...
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Ô vida mesquinha.
Êta, bicho esquisito!
Há bicho que tem peçonha,
Que dá espécie não se envergonha.
Mas o tal do bicho Homem, mesmo sem ter peçonha,
Envenena aquilo que sonha.
Êta, bicho esquisito!
Possui tudo do paraíso...
E joga o que tem no lixo.
Bicho Homem,
Homem Bicho, 
Terá mesmo você juízo?

Ana Maria de Andrade, 2010

Água doce, doce água

De mar é feita a terra,
De água é feita a gente.
Abaixo o desperdício!
Poupar água: coisa urgente!
Clara, doce ou gelada,
Verde, azul ou transparente,
Sem a água não há nada.
Nem floresta, nem semente.
Água doce mata a sede,
Água doce é a que lava.
Cachoeira, rio ou fonte…
Só não pode ser salgada.
Tanto bate até que fura,
Diz ditado popular…
Cuida dela! Você jura?
Vamos economizar!

Evelyn Heine
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músiCas

Herdeiros do Futuro

A vida é uma grande amiga da gente,
Nos dá tudo de graça pra viver:
Sol e céu, luz e ar, Rios e fontes, terra e mar.
Somos os herdeiros do futuro
E pra esse futuro ser feliz
Vamos ter que cuidar
Bem desse país.
Será que no futuro haverá flores?
Será que os peixes vão estar no mar?
Será que os arco-íris terão cores,
E os passarinhos vão poder voar?
Será que a terra vai seguir nos dando
O fruto, a folha, o caule e a raiz?
Será que a vida acaba encontrando
Um jeito bom da gente ser feliz?
Vamos ter que cuidar
Bem desse país.

Toquinho, 2012
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Água, pra quê?

Pra lua encher a maré
Pro sujeito nadar
Pro sujo lavar o pé
Antes de se deitar
Pro mundo ter jacaré
Peixe-boi, lambari
Oceano, igarapé
Tem que ter água aqui.

Pra bananeira crescer
Pé de coco, também
Pra quem tem sede beber
Pro mingau do neném
Pra pesca do pescador
Pra uma rosa se abrir
Pra se curar do calor
Tem que ter água aqui.
Pra nuvem escurecer
E chover no quintal
Pro bom surfista escolher
Uma onda legal
Pro que barco navegar
Do Oiapoque ao Chuí
No inverno, frio nevar
Tem que ter água aqui.

Pra se fazer picolé
Ou caldo de feijão
Pra se apagar quando
Houver fogo na plantação
Pra gente fazer um chá
Você fazer xixi
Vai ter que ter água aqui.

Zé Renato e Ivan Santos, 2011
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O Progresso

Eu queria poder afagar uma fera terrível
eu queria poder transformar tanta coisa impossível
eu queria dizer tanta coisa
que pudesse fazer eu ficar bem comigo
eu queria poder abraçar meu maior inimigo

Eu queria não ver tantas nuvens escuras nos ares
navegar sem achar tantas manchas de óleo nos mares
e as baleias desaparecendo
por falta de escrúpulos comercias
Eu queria ser civilizado como os animais

Eu queria não ver todo o verde da terra morrendo
e das águas dos rios os peixes desaparecendo
eu queria gritar que esse tal de ouro negro
não passa de um negro veneno
e sabemos que por tudo isso vivemos bem menos

Eu não posso aceitar certas coisas que eu não entendo
o comércio das armas de guerra da morte vivendo
eu queria falar de alegria
ao invés de tristeza mas não sou capaz
eu queria ser civilizado como os animais

Não sou contra o progresso
mas apelo pro bom senso
um erro não conserta o outro
isso é o que eu penso

Roberto Carlos, 1976
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Yes, nós temos banana

Yes
Nós temos banana
Banana
pra dar e vender
Banana menina
tem vitamina
Banana engorda
e faz crescer

Vai para a França
o café, pois é
para o Japão
o algodão, pois não
somos da crise
Se ela vier 
Banana para quem quiser

Yes
nós temos banana
Banana
pra dar e vender
Banana menina
tem vitamina
Banana engorda
e faz crescer

Mate para o Paraguai
Não vai
Ouro do bolso da gente
Não sai
Velho ou menino
homem ou mulher
banana
para quem quiser.

Composição de Braguinha (1938) 
Regravação Ney Mato Grosso (1987)
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Asa Branca

Quando olhei a terra ardendo
Qual fogueira de São João
Eu perguntei a Deus do céu, ai
Por que tamanha judiação
Eu perguntei a Deus do céu, ai
Por que tamanha judiação

Que braseiro, que fornalha
Nem um pé de plantação
Por falta d’água perdi meu gado
Morreu de sede meu alazão
Por farta d’água perdi meu gado
Morreu de sede meu alazão
Até mesmo a asa branca
Bateu asas do sertão
Entonce eu disse, adeus Rosinha
Guarda contigo meu coração
Entoce eu disse, adeus Rosinha
Guarda contigo meu coração

Hoje longe, muitas léguas
Numa triste solidão
Espero a chuva cair de novo
Pra mim voltar pro meu sertão
Espero a chuva cair de novo
Pra mim voltar pro meu sertão

Quando o verde dos teus olhos
Se espalhar na plantação
Eu te asseguro não chore não, viu
Que eu voltarei, viu
Meu coração
Eu te asseguro não chore não, viu
Que eu voltarei, viu
Meu coração

Luiz Gonzaga,1947
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Aquarela

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo
E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo
Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva,
E se faço chover,
com dois riscos tenho um guarda-chuva

Se um pinguinho de tinta 
cai num pedacinho azul do papel,
Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu
Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul,
Vou com ela, viajando, Havaí, Pequim ou Istambul
Pinto um barco a vela branco, navegando,
É tanto céu e mar num beijo azul
Entre as nuvens
vem surgindo um lindo avião rosa e grená
Tudo em volta colorindo, com suas luzes á piscar
Basta imaginar que ele está partindo, sereno, lindo,
E se a gente quiser, ele vai pousar

Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida
Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida
De uma América a outra
eu consigo passar num segundo,
Giro um simples compasso 
e num círculo eu faço o mundo
Um menino caminha e caminhando chega no muro
E ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está
E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar,
Não tem tempo nem piedade, nem tem hora de chegar
Sem pedir licença muda nossa vida, depois convida a 

rir ou chorar
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Nessa estrada 
não nos cabe conhecer ou ver o que virá
O fim dela 
ninguém sabe bem ao certo onde vai dar
Vamos todos numa linda passarela
De uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá

Toquinho, 1983

Cio da Terra

Debulhar o trigo
Recolher cada bago do trigo
Forjar no trigo o milagre do pão
E se fartar de pão

Decepar a cana
Recolher a garapa da cana
Roubar da cana a doçura do mel
Se lambuzar de mel

Afagar a terra 
Conhecer os desejos da terra
Cio da terra, propícia estação
E fecundar o chão.

Milton Nascimento e Chico Buarque, 1977
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Reconstruindo a natureza, recriando a vida:
O sonho vira realidade”

Segue os passos do Criador
Vai minha Águia guerreira
Leva esta mensagem de amor
De Oswaldo Cruz e Madureira
Água, fonte eterna da vida
Terra, templo da evolução
O homem surgiu, brincou de criar,
Descobriu tanta riqueza
É preciso progredir sem destruir
Viver em comunhão com a Natureza

É o Rio que corre a caminho do mar
A flor que se abre na primavera
Do ventre a esperança que vem renovar
O sonho de uma nova era

É hora de darmos as mãos
Lutarmos pro mundo mudar
O líder de cada nação
Precisa parar pra pensar
A palavra é união
Pra reconstruir o nosso lar
Brasil teu verde é o símbolo da vida
Renova a tua energia
Meu coração é o meu país
O sol vai brilhar e anunciar
Um futuro mais feliz

Eu sou a água, sou a terra, sou o ar
Sou Portela
Um sonho real, um grito de alerta
A Natureza que encanta a Passarela

Samba enredo da Portela – 2008 
Cláudio Vieira e Marta Queiroz
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Um Grito Que Ecoa No Ar 
(Homem/Natureza - o Perfeito Equilíbrio)

Meu grito ecoa pelo ar
Faço um alerta ao mundo
O homem com a sua ambição
Trouxe a tecnologia
Fez mal uso da razão
De mãos dadas com a ganância
Tem tudo que lhe deu o criador ôô
De graça com amor
No seu futuro pode semear a dor
No meu verde das matas tem magia
Equilíbrio perfeito que irradia oi
As minhas águas cristalinas
São poluídas no seu dia a dia
Choro, com esta tal evolução
Ressentida estou ao ver minha devastação
O homem com sua sapiência
Transformou tudo em ciência
Maltratando a minha natureza
É muito com lixo,
Jogados os ventos,
Usou o átomo sem consciência
Causou tristeza, degradação
Coloca em risco toda a civilização
E assim num grande gesto de amor
Já tem gente a refletir
E por mim vive a lutar
Um fio de esperança a reluzir
Basta reciclar os seus conceitos
Na reforma ser perfeito
Produzir sem maltratar
Sou a mãe Terra
Só o seu amor vai me salvar
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Clamando numa só voz, vem meu Império
A gente tem que pensar, é caso sério
Pra natureza sorrir, o homem tem que mudar
E aprender a preservar

Samba enredo da G.R.E.S. Império Serrano – 2005

Vídeos

Tema: Alimentação

1. Alimentação, cultura e identidade - Multiponto
Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=6pVgTNcQ9G8
Duração: 29’ 08’’

2. Reportagem especial – Cultura e Alimentação
Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=gwQEp1oOjXw
Duração: 8’12’’

Tema: Arboviroses

1. Aedes Aegypti – ciclo de vida
Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=jQMmkyHLDIo
Duração: 3’23”

2. História da chegada do mosquito no Rio de Janeiro
Disponível em  
https://www.youtube.com/watch?v=GCLzo-PnN84
Duração: 5’57”
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Tema: Meio Ambiente

1. A natureza está falando – Maria Bethânia é a Mãe Natureza
Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=Uq6brcVVh6Y
Duração: 1’56”

2. A natureza está falando – Pedro Bial é a Floresta
Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=hzmBqz6oFM8
Duração: 1’45”

3. 5 coisas que você pode fazer – Educação Ambiental
Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=Lfqv62K-Bxs
Duração: 4’57”

Tema: Água

1. A lei das águas no Brasil 
Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=bH08pGb50-k&t=71s 
Duração: 3’36”

2. A natureza está falando – Maitê Proença é a água
Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=hUKjROYPqGY
Duração: 1’28”

3. Cartilha Planeta Água – ciclo da água
Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=sTJRAJtXgLo&t=51s 
Duração: 2’11”

4. Uso racional da água
Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=JtshF-n-mis&t=49s.
Duração:4’49”
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Tema: Tratamento de Esgoto

1. Estação de tratamento de esgoto – como funciona
Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=f61JxBM8wrY
Duração:3’17”

2. BRK Ambiental: água da chuva na rede de esgoto
Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=oc_KxMAIBkc
Duração:1’56”

Tema: Lixo

1. Lixo: Responsabilidade de cada um
Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=ewHO1xBGpvY
Duração: 10’ 11”

2. Os impactos do lixo na natureza: a reciclagem como uma solução
Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=ltD7A_Mhwt8
Duração: 9’42”

3. A ilha de lixo
Disponível em 
https://globoplay.globo.com/v/5916787/
Duração: 3’17”

Tema: Artes

1. Associação dos pintores com a boca e os pés
Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=y3TkzNQq3qA
Duração: 1’15”
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2. Escola de Artes para crianças de Jardim Gramacho
Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=bzRkPr22AtA
Duração: 11’

3. Aquarela – vídeo original
Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=lfbnUbLcUWc
Duração: 4’11”

4. Cavernas com telas de Van Gogh
Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=XwFgy8fEcfs
Duração: 41”

Filmes

Tema: Meio Ambiente

1. Amazônia em chamas
Diretor: John Frakenheimer, Brasil, 1994
Duração: 128’

Tema: Água

1. Narradores de Javé
Diretor: Eliane Caffé, Brasil, 2003
Duração: 100’

2. O menino que descobriu o vento
Disponível na plataforma de streaming Netflix.
Diretor: Chiwetel Ejiofor, Inglaterra, 2018
Duração: 113’
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Tema: Lixo

1. Lixo extraordinário
Diretor: Lucy Walker, João Jardim e Karen 
Harley, Brasil, 2009
Duração: 100’

2. A ilha das flores
Diretor: Jorge Furtado, Brasil, 1989
Duração 13’07”

3. Estamira
Diretor: Marcos Prado, Brasil, 2004
Duração: 121’

Tema: Artes

1. Meu pé esquerdo
Diretor: Jim Sheridan, Irlanda, 1990
Duração: 119’

banCo de imagens

Neste campo, deixamos algumas sugestões de artistas/telas que 
podem ser utilizados como elementos motivadores para as experiências 
com artes nas classes de EJA. Cabe indicar que as imagens e os trechos 
biográficos foram retirados de sites que trazem informações sobre os 
artistas, tais como Google Imagens, Tarsila do Amaral, Projeto Portinari, 
Pintores com a Boca e os Pés, Toda Matéria, Enciclopédia Itaú Cultural e 
Wikipédia.
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1. Tarsila do Amaral (1886/1973)

Nasceu em 1886 em uma fazenda no interior de São Paulo.  
Seus pais tinham muitas posses. Pintou seu primeiro quadro com 16 anos. 
Estudou na Espanha, na cidade de Barcelona. Tarsila explorou os temas 
tropicais como a fauna e a flora brasileiras, as ferrovias e as máquinas, 
símbolos da modernidade da vida urbana. Tarsila morreu em 1973.

Abaporu | 1928
óleo sobre tela  | 85 x 73 cm

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires  
Fundación Costantini | Argentina 

http://tarsiladoamaral.com.br/obra/antropofagica-1928-1930/
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Operários |1933
óleo sobre tela | 150 x 205 cm

Acervo Artístico- Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo 
http://tarsiladoamaral.com.br/obra/social-1933/

Segunda Classe | 1933
óleo sobre tela | 110 x 151 cm 

Coleção particular | SP
http://tarsiladoamaral.com.br/obra/social-1933/
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2. Cândido Portinari (1903/1962)

Nasceu em 1903, numa fazenda de café em São Paulo. Filho de 
uma família humilde de imigrantes italianos. Começou a pintar aos 9 anos. 
Aos 15 anos foi para o Rio de Janeiro estudar artes. Portinari quis retratar 
a cultura, a história, o povo, a fauna e a flora brasileira. Preocupado com os 
que sofrem e com as questões sociais do Brasil, retratou as dificuldades, a 
pobreza e a dor do povo brasileiro. Portinari morreu em 1962 vítima de 
intoxicação por chumbo pelas tintas que utilizava.

Retirantes | 1944
óleo sobre tela | 190 x 180 cm

MASP | Doação, Assis Chateaubriand 
https://masp.org.br/busca?search=retirantes
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Fauna e flora brasileira | 1934
painel a óleo sobre madeira | 80 X 160 cm

Coleção particular | RJ
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/3379/detalhes

Café | 1935
óleo sobre tela | 130 x 195,4 cm

Museu Nacional de Belas Artes | RJ
https://mnba.gov.br/portal/component/k2/item/40-cafe.html
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3. Van Gogh (1853/1890)

Vincent Willem Van Gogh nasceu em 1853 na Holanda. 
Só foi reconhecido como pintor depois de sua morte. Enquanto vivo 
vendeu apenas um quadro - “O Vinhedo vermelho”. Em 1888, num 
acesso de agressividade com um amigo, Van Gogh corta a própria orelha.  
Foi diagnosticado com depressão e internou-se voluntariamente num 
sanatório. Com a saúde mental debilitada e acessos de loucura, pôs fim a 
própria vida em 1890, aos 37 anos.

O quarto | 1888
óleo sobre tela | 72,4 x 91,3 cm 

Van Gogh Museum - Amsterdam | Vincent 
van Gogh Foundation

https://www.vangoghmuseum.nl/en/col-
lection/s0047V1962?v=1

Os Girassóis | 1888
óleo sobre tela | 92,0 x 73,0 cm
Bavarian State Painting Collections | 
Munich - Germany
https://media.static.sammlung.pinako-
thek.de/unsafe/8865.jpg
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4. Alberto Guignard (1896/1907)

Nasceu em 1896, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Nasceu 
com lábio leporino. Teve muitos problemas familiares. Seu pai cometeu 
suicídio e sua mãe uniu-se com um alemão falido e mudou-se para a Europa 
em 1907. Em 1926 perde a mãe e em seguida a irmã. Em 1929 retorna 
ao Brasil sem nenhum dinheiro. Passa a dedicar-se ao ensino de desenho.  
Em 1944 mudou-se para Belo Horizonte e passou a pintar paisagens de 
Minas Gerais. Guignard morreu em 1962.

Vaso de flores | 1930
óleo sobre tela | 55 x 44,5 cm

Coleção Particular
https://www.buzzfeed.com/br/irangiusti/10-dos-quadros-brasi-

leiros-mais-caros-do-pais
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Trecho do Jardim Botânico, Rio de Janeiro | 1938
óleo sobre tela | 96,2 x 111 cm

Museu Nacional de Belas Artes | Ibram
https://www.facebook.com/MNBARio/photos

/a.222435687899024/1684357108373534/?type=3&theater

Paisagem de Ouro Preto | 1950
óleo sobre tela | 61,1 x 100 cm

MASP | Doação, Assis Chateaubriand
https://masp.org.br/acervo/obra/paisagem-de-ouro-preto-1
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5. Paul Cézanne (1839/1906)

Nasceu em 1839 na França. É considerado pai de todos os 
pintores. Pintou as paisagens de sua cidade natal, Florença. Pintou vários 
quadros com maçãs. Morreu em 1906.

Casa em Provence | 1885
óleo sobre tela | 65 x 81 cm 

Gift of Mrs. James W. Fesler in memory of Daniel W. and Elizabeth C. Marmon
http://collection.imamuseum.org/artwork/80059/
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Cesto de Maças | 1895
óleo sobre tela | 62 x 79 cm

Art Institute of Chicago
https://www.wikiart.org/pt/paul-cezanne/cesta-de-macas-1895

Cortina, jarro e frutas | 1894
óleo sobre tela | 59 x 72,4 cm

coleção particular
https://www.wikiart.org/pt/paul-cezanne/curtain-jug-and-fruit-1894
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6. Claude Monet (1840/ 1926)

Claude Monet nasceu em Paris em 1840. Seu pai, Claude - 
Auguste, tinha uma mercearia modesta. Seu pai gostaria que ele fosse 
comerciante. Foi a sua tia que o apoiou a seguir a carreira artística, pois ela 
também foi pintora. Em 1851, Monet entrou para a escola de artes e acabou 
se tornando conhecido na cidade pelas caricaturas que fazia. Em 1857,  
sua mãe morreu e, aos 16 anos, Monet abandonou a escola e foi morar 
com sua tia. Monet teve catarata e a doença o atacou por causa das muitas 
horas com seus olhos expostos ao sol, pois gostava de pintar ao ar livre em 
diferentes horários do dia. Durante sua doença Monet não parou de pintar, 
- usou nessa época de sua vida cores mais fortes como o vermelho-carne e 
vermelho goiaba, cor tijolo, entre outros. Morreu em 1926.

Mulher com sombrinha | 1875
óleo sobre tela | 100 x 81 cm

National Gallery of Art, Washington. Coleção de Mr. and Mrs. Paul Mellon
https://images.nga.gov
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Impressão, nascer do sol | 1872
óleo sobre tela | 48 cm x 63 cm

Museu Marmottan Monet | França
https://www.flickr.com/photos/72746018@N00/48848904288

A ponte japonesa | 1900
óleo sobre tela | 81,3 x 101,6 cm 

National Gallery of Art | Washington  - USA
https://images.nga.gov
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7. Pintores com a boca e os pés

A Associação dos Pintores com a Boca e os Pés teve início em 
1956 quando Erich Stegmann, um artista alemão que pintava com a boca, 
reuniu um pequeno grupo de artistas com deficiência física de 8 países 
europeus. Seu objetivo era ganharem o seu próprio sustento através de seus 
esforços artísticos e obter uma segurança de trabalho que até então eles não 
tinham. Atualmente a Associação representa aproximadamente 800 artistas 
em 75 países ao redor do mundo. No Brasil há 53 artistas.

A lavadeira | Ronaldo C. da Silva
óleo sobre tela | 35 x 40 cm

https://www.apbp.com.br/galeria/
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Pão de Açúcar | Eduardo Moreira de Melo (ADO)
acrílica sobre tela | 40 x 50 cm

https://www.apbp.com.br/galeria/

Barco | Igor Roberto Farina Jardim
óleo sobre tela | 30 x 40 cm

https://www.apbp.com.br/galeria/





Organizamos este registro desejosos de contribuir com as práticas 
pedagógicas nas classes de EJA. Sabemos como nossos alunos anseiam por 
experiências exitosas em seu retorno aos espaços escolares, e como querem 
sentir a felicidade em aprender e o prazer em perceberem-se capazes de 
pertencer a este território do saber, tão valorizado e aguardado, muitas 
vezes, por toda a vida.

Acreditamos que o Ensino de Ciências, assim como as vivências 
proporcionadas nos encontros com a Arte, podem ser produtivos 
instrumentos de mobilização da aprendizagem desses sujeitos, que guardam 
em suas memórias muitas experiências frustrantes no tocante ao direito à 
escolarização.

Enfim, deixamos como recomendação final, que você professor, 
possa sentir-se provocado a olhar seu aluno pelas lentes oferecidas nas 
experiências de vida, nas histórias de infância, nos sonhos interrompidos 
de cada um deles, e que possa desafiá-los a escrever uma nova história a 
partir das possibilidades de sua sala de aula. Para muitos alunos da EJA a 
sala de aula é a viagem esperada, onde os desejos se realizam e as peças se 
encaixam, onde se troca o silenciamento pela voz, a vergonha pelo orgulho 
de ser, e o “não sei” pelo “eu posso”.

Abraços fraternos,
Os autores.
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Nos textos aqui presentes, existem propostas que espalham 
uma atmosfera única, facilmente captada pela sensibilidade 
de cada leitor (a). São propostas pedagógicas de quem 
realmente sabe o que é estar em uma sala da EJA, onde 
não bastam os materiais didáticos “inovadores” que, se 
usados com roteiros de alta tecnicidade, resolverão todos os 
problemas de aprendizagem em turmas da EJA. Não, não é 
esse o propósito deste livro. Os recursos e técnicas trazidos 
são bem conhecidos nas práticas pedagógicas, são clássicos, 
mas apresentam uma organização que resulta de processos 
de investigação em um mestrado profissional, com intuito 
de repartir conhecimentos. Sim, esse é objetivo do livro! 
Repartir o que foi estudado, o que foi sentido em sala de aula, 
em espaços fora da escola, com cada aluno e cada aluna que 
participaram da criação deste livro. Não se trata de um manual, 
mas de um relato de vidas, e você está sendo convidado a 
participar dessas descrições, apontando suas críticas.

Prof. Dr. Jorge C. Messeder
PROPEC/IFRJ-Nilópolis


