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RESUMO 

 

A ABORDAGEM FREIREANA E O ENSINO POR INVESTIGAÇÃO: 

A CONSTRUÇÃO DE ROTEIROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE BIOLOGIA NO 

CEJA ITABORAÍ  

Daniel de Souza Santos Candido 

 

Orientadora: Prof. Drª. Maria Margarida Pereira de Lima Gomes 

 

 Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Mestrado Profissional em Ensino de 

Biologia em Rede Nacional - ProfBio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte 

dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Ensino de Biologia. 

 

 A educação de jovens e adultos em sua história sempre foi marcada por curtos projetos de 

governo, distantes das necessidades e descontextualizados da realidade destes estudantes. 

Associada a um enfoque de oferecer o mínimo necessário para formação do trabalhador, sempre 

foi construída a partir de currículos adaptados do ensino regular e pela imposição cultural. A 

proposta da pesquisa é qualitativa e tem o objetivo de relatar o processo de construção de roteiros 

didáticos para oficinas como estratégias facilitadoras do Ensino de Ciências e Biologia que 

promovam a dinamização e contextualização do ensino. Foi realizada no Centro de Educação de 

Jovens e Adultos Itaboraí – CEJA Itaboraí. Esta unidade escolar possui o caráter semipresencial, 

com estrutura de ensino na qual as disciplinas não possuem uma relação entre si, divididas em 

áreas de conhecimento e seus conteúdos estão divididos em fascículos, onde são disponibilizados 

aos alunos. Para desenvolvimento metodológico da pesquisa, buscou-se apoio em trabalhos sobre 

o Ensino de Ciências por Investigação e inspiração nos fundamentos teórico-metodológicos da 

Pedagogia de Paulo Freire, principalmente no que tange a construção de situações-problemas, 

sendo possível fazer dialogar o conhecimento conceitual científico com a realidade social em que 

estes alunos estão inseridos.  

 
Palavras-chave: Ensino por Investigação; Ensino de Biologia; Paulo Freire; Abordagem Temática 

Freireana; Educação de Jovens e Adultos. 
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ABSTRACT 

 

THE FREIREANA APPROACH AND RESEARCH TEACHING: 

 A CONSTRUCTION OF TEACHING ROUTINES FOR THE TEACHING OF 

BIOLOGY AT CEJA ITABORAÍ 

 

Daniel de Souza Santos Candido 

 

Orientadora: Prof. Drª. Maria Margarida Pereira de Lima Gomes 

 

 Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Mestrado Profissional em Ensino de 

Biologia em Rede Nacional - ProfBio da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos 

requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Ensino de Biologia. 

 

The education of young people and adults in their history has always been marked by short 

government projects, far from the needs and decontextualized of the reality of these students. 

Associated with a focus of providing the minimum necessary for worker training, it has always 

been built from adapted curricula of regular education and by cultural imposition. The research 

proposal is qualitative and aims to report the process of building didactic scripts for workshops as 

strategies that facilitate the teaching of science and biology that promote the dynamization and 

contextualization of teaching. It was held at the Centro de Educação de Jovens e Adultos Itaboraí 

- CEJA Itaboraí. This school has the character of semi-presence, with a teaching structure where 

the disciplines do not have a relation between them, divided into areas of knowledge and their 

contents are divided into fascicles, where they are made available to the students. For the 

methodological development of the research, it is sought support in works on Science Teaching 

by Research and inspiration in the theoretical-methodological foundations of the Pedagogy of 

Paulo Freire, mainly in what concerns the construction of problem situations, where we intend to 

make dialogue conceptual knowledge with the social reality that these students are inserted. 

 

Keywords: Research Teaching; Teaching of Biology; Paulo Freire; Thematic Approach 

Freireana; Youth and Adult Education. 
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INTRODUÇÃO 

A educação de jovens e adultos pode ser considerada como a primeira educação formal a surgir 

no país. No período colonial, a Coroa portuguesa, para concretizar os objetivos de seu projeto de 

colonização, contava com a colaboração dos jesuítas na transformação dos indígenas aos padrões 

europeus de civilização. “No período da colonização, a educação brasileira baseava-se nos 

pressupostos da evangelização. Conquistar as terras brasileiras passava pelo desafio de aculturar 

os povos aqui existentes.” (PAULA e OLIVEIRA, 2011, p.16). No entanto, ao longo da história 

fica patente que esta modalidade de educação, hoje legalmente fazendo parte da educação básica, 

sempre possuiu uma proposta de construção de uma massa de trabalhadores sujeitos a processos 

excludentes de formação de classes.  

As iniciativas de educação de jovens e adultos desde o período colonial e início do período 

republicano foram marcadas por processos de alfabetização superficiais, utilizando-se da 

imposição cultural européia, baseada na estrutura educacional dos jesuítas e marcada por pouca 

responsabilidade do Estado. 

Desde as primeiras legislações de educação no país até hoje, o que se percebe é que por 

décadas, a educação de jovens e adultos, quando lembrada, possui um enfoque de 

desenvolvimento de mão-de-obra com o mínimo conhecimento possível para desempenho de 

suas funções. Uma educação baseada em curtos projetos de governo, distantes das necessidades e 

descontextualizados da realidade destes estudantes.  

O foco de ação do trabalho é o Centro de Educação de Jovens e Adultos Itaboraí – CEJA 

Itaboraí, unidade de ensino vinculada a uma rede de 57 escolas, geridas por um acordo entre a 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e a Secretaria de Estado de Educação. Esta unidade 

possui o caráter semipresencial, os alunos estudam sozinhos e vêm à escola para realizar provas e 

eventualmente tirar dúvidas com os professores. Possui uma estrutura de ensino em áreas de 

conhecimento, os conteúdos estão divididos em fascículos, quesão disponibilizados aos alunos. 

Não há turmas e nem aulas presenciais regulares, a relação docente-discente se baseia na procura 

dos alunos para tirar dúvidas, algo pouco estimulado pelos docentes, ou em encontros presenciais 

eventuais, que são propostos pelos professores. Quanto ao ensino de Ciências/Biologia, o que se 

percebe é a dificuldade dos educandos em associar os conceitos disponibilizados no material 

didático da escola com seus conhecimentos cotidianos, tornando o ensino destas disciplinas 

entediante, de memorização e desconexo de sua realidade. A intenção desta pesquisa é produzir 
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uma proposta complementar a esses materiais que promova a dinamização do ensino. Para tal, 

busca-se apoio em trabalhos sobre o Ensino de Ciências por Investigação e inspiração nos 

fundamentos teórico-metodológicos da Pedagogia de Paulo Freire. A partir dessas orientações, 

propõe-se a construção de roteiros didáticos para oficinas como estratégias facilitadoras do 

Ensino de Biologia na referida unidade escolar. 

Esta pesquisa busca investigar se ao utilizar a metodologia de ensino por investigação 

relacionada à abordagem temática freireana, seria possível dinamizar o ensino das disciplinas de 

Ciências e Biologia na referida unidade escolar. Para tal, o trabalho foi dividido nos seguintes 

capítulos: 

No primeiro capítulo é feita uma reconstrução política-história da Educação de jovens e 

adultos no país, suas legislações, avanços e debilidades. Também trata da construção do ensino 

supletivo no estado do Rio de Janeiro, suas características e suas adequações ao longo das 

décadas. Além disso, é descrito o Plano Pedagógico da Rede CEJA, bem como a estrutura 

pedagógica destas unidades de ensino.  Por fim, é traçado um panorama da unidade CEJA 

Itaboraí, desde sua fundação até a atualidade, descrevendo as características do corpo discente. 

O segundo capítulo busca trazer a fundamentação metodológica das abordagens que 

influenciaram a construção desta pesquisa. Primeiro, o Ensino por Investigação: foi apresentado 

neste trabalho o seu panorama histórico, sua metodologia, e os aspectos para planejamento de 

atividades de ensino por investigação. Em segundo lugar, a Abordagem Temática Freireana, para 

tal, foi realizado um recorte histórico da vida de Paulo Freire desde suas primeiras experiências 

como educador até a publicação da Pedagogia do Oprimido, obra referencial para esta pesquisa. 

Em seguida, uma resenha deste livro, elencando os pontos julgados importantes e relacionados à 

pesquisa. Ainda sobre a abordagem temática, sua metodologia foi descrita de forma concisa. Para 

conclusão do capítulo, foram discutidas as relações entre as duas metodologias, seus pontos de 

aproximação e afastamento. 

O terceiro capítulo trata sobre os procedimentos metodológicos da pesquisa, sendo dividido 

em: Aspectos da pesquisa, onde serão abordadas as questões da pesquisa, aspectos éticos 

envolvidos, a justificativa pela metodologia de abordagem qualitativa, os instrumentos utilizados 

para a coleta de dados e a descrição do percurso metodológico dos roteiros investigativos; 

Investigação Temática, processo de investigação para organização dos temas geradores; Ação 
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educativa, onde serão descritos os roteiros de ensino por investigação e sua prática; e Análise de 

dados, discussão dos dados obtidos na pesquisa.  

Em considerações finais, é feita uma análise de todo o processo da pesquisa, seus resultados e 

as relações com as metodologias utilizadas. Serão revistos seus objetivos e se todas as questões 

da pesquisa foram respondidas. Diante desta análise serão apresentadas as sugestões para uma 

futura evolução de investigações sobre o assunto. 

Fato motivador 

O meu primeiro contato com a Educação de Jovens e Adultos foi em 2013, a partir da lotação 

como professor regente do CEJA Itaboraí. Nessa época, tinha três anos de docência, todos eles na 

modalidade de ensino regular. Fui recebido por um professor que calorosamente me afirmou: 

“Você ganhou na mega-sena!”. Ao deparar-me com a rotina de aulas surpreendi-me: Não havia 

turmas regulares, diários, não havia lousa em minha sala e, principalmente, não havia alunos. 

Passei duas semanas sem ter contato com meu primeiro aluno. Aos poucos, com o contato com 

alguns outros professores, começava a entender a rotina instituída na escola: Os alunos 

procuravam-nos para realizar provas, serem aprovados e certificados, nada mais. Entendi que ali 

era um local exclusivamente para suplência da educação formal, uma ferramenta compensatória 

para aqueles jovens e adultos que não haviam conseguido completar a educação formal no tempo 

devido. Ficou claro também que aquele espaço era uma compensação para professores que 

estavam prestes a se aposentar, que já não queriam mais estar no ambiente formal de sala de aula 

ou, assim como eu, que “havia ganho na mega-sena”. 

Entretanto, no ano de 2014, pude participar de um processo de mudança da visão de suplência 

do CEJA para uma proposta educacional mais completa. Deu-se início às reuniões de discussões 

do Plano Político Pedagógico do CEJA. Tive contato mais profundamente com as legislações que 

regem a educação de jovens e adultos e a influência positiva e assertiva da coordenadora 

pedagógica da escola que me dizia, a todo instante, frases como: “isso aqui é uma escola!” e “a 

escola tem que ser mais!”, entre outras. Era imperativa a mudança. Neste processo de mudanças, 

vários acertos e ajustes precisaram ser realizados. Afinal, a visão de suplência estava tão 

instaurada no cotidiano dos professores e alunos da escola que, qualquer movimento para uma 

nova visão pedagógica era sentido e discutido. 

Ao final de 2015, assumi o cargo de diretor adjunto da escola e, desde então, venho me 

envolvendo mais ainda nas questões pedagógicas e administrativas.  
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No início de 2017, começamos a organizar pedagogicamente o processo de classificação de 

alunos que, por motivos diversos, não possuíam comprovação de nenhuma escolaridade. 

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96,em seu art. 24, item C, e a deliberação do 

Conselho Estadual de Educação - CEE/RJ nº350/2015, aplicávamos as provas de nivelamento de 

estudos e, sendo aprovados, estes alunos eram incluídos nos respectivos anos de escolaridade. No 

entanto, um grupo de seis alunos não conseguia aprovação nestas provas, mesmo após 

orientações de professores e reaplicação das provas. Fui percebendo, junto com todo o corpo 

docente, a necessidade de atividades mais direcionadas para o grupo. Assim, fomos 

desenvolvendo um conjunto de aulas das disciplinas do ensino fundamental para que estes alunos 

pudessem obter um melhor resultado nas provas de classificação e conseguirem o acesso ao 

ensino fundamental.  

Para atender a essa finalidade, propus um planejamento para aplicar a disciplina de Ciências. 

Durante as aulas fui frequentemente surpreendido por perguntas e questionamentos que me 

fizeram pensar em minha prática docente. Um deles foi de um aluno de aproximadamente 60 

anos que havia trabalhado em plantações de laranjas por toda a vida. Quando iniciei a explicação 

do conceito de fotossíntese, afirmando que a planta dependia de gás carbônico e água para 

produzir seu alimento, fui imediatamente interrompido por ele. Indignado, afirmava que a planta 

alimentava-se de adubo e que, em sua plantação, se a planta não fosse adubada, morria. Tentei 

explicar novamente o conceito, no entanto, percebia que cada vez que retornava à explicação, 

menos convencido ele estava. Por fim, respondeu-me com uma frase marcante: “Eu vou 

acreditar, só porque o senhor está dizendo!”. Ficou explícito para mim, que no fim das contas, ele 

havia somente aceitado minha argumentação, mas não havia ficado convencido. Provavelmente 

aceitou por afeto, consideração ou talvez por estar impregnado da visão de que o professor é o 

detentor de todo o conhecimento e o aluno mero depósito. Foi então que, após alguns fatos como 

este, motivei-me a buscar ferramentas para atualizar-me.  

Em 2017, após ingressar no Mestrado Profissional em Ensino de Biologia, tive contato com a 

metodologia de ensino investigativo durante a disciplina de Aplicação em Sala de Aula. Após 

certa dificuldade para compreender o conceito da metodologia, percebi seu enfoque 

interacionista, no qual o aluno é o construtor do seu próprio conhecimento, então decidi que iria 

me aprofundar e utilizá-la como estratégia facilitadora do processo ensino-aprendizagem de 

Ciências e Biologia com meus alunos do CEJA Itaboraí.  
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No entanto, ao começar a recolher material bibliográfico, li um artigo que tratava sobre a 

abordagem temática freireana, fiquei instigado e apresentei à professora Margarida, minha 

orientadora, perguntando se seria interessante relacionar a metodologia de ensino por 

investigação à abordagem freireana na minha pesquisa. Imediatamente a professora concordou, 

mas alertou-me: “Se você falar de Paulo Freire leia-o. A pior coisa seria citá-lo sem conhecê-lo.” 

Foi um desafio proposto, decidi me aventurar por descobrir mais. Cada livro ou material lido de 

Paulo Freire, mais tinha a consciência de que este trabalho estava ligado indissociavelmente a 

este autor. Não tinha como falar de Educação de Jovens e Adultos sem falar de Paulo Freire.  

Portanto, antecipadamente aviso aos leitores desta pesquisa: ela está impregnada do 

pensamento de educação proposto por Paulo Freire, uma educação dialógica, crítica aos modelos 

sociais classistas, impostos pelo estado capitalista de acumulação, e feita com o oprimido para 

sua liberdade. 
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CAPÍTULO 1 –O CONTEXTO DE AÇÃO – A Educação de Jovens e Adultos 

 

1.1.Breve relato histórico e legal da Educação de Jovens e Adultos no Brasil 

 

O histórico da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil tem início contemporâneo ao 

seu descobrimento. A primeira iniciativa de educação foi através da imposição da cultura 

européia aos povos indígenas por parte da evangelização pelos jesuítas. Com uma visão de que 

eram emissários da fé cristã, os jesuítas entendiam que a aculturação, principalmente no ensino 

da língua portuguesa e por consequência, da bíblia, iria permitir a salvação e redenção de um 

povo cego e perdido em seus costumes. Desta forma, acreditavam que o ensino de índios adultos 

favorecia a aceitação do processo de colonização. O ensino, portanto, tinha um enfoque 

hierárquico que ignorava a cultura daqueles povos e era totalmente descentralizado do Estado, 

apesar dele ser beneficiado por essa ação.  

Sabe-se que já no período colonial os religiosos exerciam sua ação educativa missionária 
em grande parte dos adultos. Além de difundir o evangelho, tais educadores transmitiam 

normas de comportamento e ensinavam os ofícios necessários ao funcionamento da 

economia colonial, inicialmente aos indígenas e, posteriormente, aos escravos negros. 

(HADDAD e DI PIERRO, 2000, p. 108 e 109) 

 

O início do sistema educacional público do país, por consequência a educação de jovens e 

adultos, focava na alfabetização e usou como molde a educação jesuíta após sua saída do país. 

Desta forma, permaneciam os aspectos de isenção do estado, imposição cultural e reprodução da 

cultura européia. Este processo permeou todo período imperial, sendo refletido inclusive no 

início do período republicano. Apesar da aprovação da Constituição Política do Império do Brasil 

de 1824, onde temos a regulamentação da educação primária como dever do estado e direto dos 

cidadãos e a responsabilização de estados e municípios de arcar com este ensino, o sistema 

educacional do país era exíguo para atender a demanda. 

As primeiras décadas do período republicano praticamente não lograram uma mudança 

significativa deste cenário. O fato de a educação elementar ser mantida como 

responsabilidade dos estados e municípios não favoreceu o desenvolvimento de um 
sistema educacional articulado e forte, principalmente quando considerado o período da 

República Velha (1889-1930). Ainda que a questão do analfabetismo continuasse na 

pauta educativa, a falta de estrutura dos estados e dos municípios impediu que a EJA 

garantisse uma agenda específica na pauta de políticas públicas. (PAULA e OLIVEIRA, 

2011, p.17) 

 

 Paula e Oliveira (2011, p.16) ainda fazem uma análise deste período e consideram que estes 

primórdios da educação são fundamentais para compreensão de como se constituiu a EJA no 
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Brasil. Isto fica claro ao comparar o enfoque da educação de jovens e adultos ao longo da história 

do país: baseado na compensação, desconsiderando a vivência do educando, fundamentado na 

imposição cultural, descontextualizado e descompromissado por parte do estado. 

A partir da década de 1930 temos início a um processo intenso de industrialização e 

urbanização do país, as elites rurais foram substituídas gradativamente por uma burguesia 

industrializante, associada a implementação de uma política capitalista liberal de acumulação. 

Devido à demanda de força de trabalho, foi necessária uma proposta de qualificação mínima 

necessária de mão-de-obra, com isso, inicia-se uma série de mudanças no âmbito educacional 

para atender esta demanda. “Deste modo, cabia a elite brasileira, permitir os patamares mínimos 

de educação a todos, entretanto, sem colocar em risco o controle ideológico e o nível de 

exploração exercido sobre a classe trabalhadora.” (ALMEIDA e CORSO, 2015, p.1285). 

Na década de 1940, tem-se início a construção de políticas mais efetivasde educação, 

principalmente em relação à educação de adultos trabalhadores, mão-de-obra fundamental. Este 

período foi marcado pelo início das campanhas com enfoque na erradicação do analfabetismo, 

visto como uma barreira para o crescimento e desenvolvimento do país e com números 

descomunais da população ainda analfabeta.   

Não obstante, se antes, na estrutura oligárquica, as necessidades de instrução não eram 

sentidas nem pela população, nem pelos poderes constituídos (pelo menos em termos de 

propósitos reais), a inauguração, em meados da década de 1940, de uma política oficial 

de educação para jovens e adultos trabalhadores, no Brasil, está inserida em um processo 

histórico mais amplo. (VENTURA, 2001, p.2) 

 

Estas campanhas, com duração de 17 meses, focavam em três meses de alfabetização e dois 

períodos de sete meses para conclusão de estudos equivalentes ao curso primário. Além disso, o 

projeto era voltado para o desenvolvimento profissional. Percebe-se que a visão de educação de 

adultos estava ainda muito influenciada pela visão de que o desenvolvimento viria pelo combate 

ao analfabetismo, considerado causa do atraso econômico do país, servindo na verdade aos 

interesses particulares da burguesia industrial. Segundo Almeida e Corso (2015) “A finalidade 

era levar essa educação aos brasileiros iletrados das cidades e das zonas rurais e estimular o 

desenvolvimento social e econômico, por meio de um processo educativo que, supostamente, 

promoveria a melhoria nas condições de vida da população.” 

No final dos anos 1950 tem-se início a um movimento social de cultura e educação popular, 

ligados às organizações sociais, à igreja católica e outros setores da sociedade, criticando as 
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iniciativas públicas de educação de adultos, devido principalmente aos resultados insatisfatórios 

das campanhas de alfabetização.  

No foco de debate destes movimentos estava a Lei de Diretrizes e Bases – LDB nº 4.024/61 

que estruturou o sistema de ensino do país dividindo-o em três graus: o primário, médio e 

superior. O primário, voltado para infância, conforme esclarece art.25,“O ensino primário tem 

por fim o desenvolvimento do raciocínio e das atividades de expressão da criança, e a sua 

integração no meio físico e social.”, o grau médio para desenvolvimento do adolescente, 

conforme art. 33 “A educação de grau médio, em prosseguimento à ministrada na escola 

primária, destina-se à formação do adolescente.” e o grau superior para o adulto. Desde o grau 

médio, o enfoque é voltado para profissionalização e especialização técnica, deixando clara a 

perspectiva de produzir trabalhadores para suprir as demandas da industrialização.  

Quanto à educação de adultos, a nova legislação instaura o termo “supletivo” caracterizando-

o como ensino de reposição, complementação do que não foi atingido em idade apropriada, como 

diz a parte b do art. 27 da Lei nº 4.024/61: “[...]. Para os que o iniciarem depois dessa idade 

poderão ser formadas classes especiais ou cursos supletivos correspondentes ao seu nível de 

desenvolvimento.”. 

Paralelamente à regulamentação oficial, temos dentro dos movimentos sociais a proposta de 

uma educação para classes populares, tendo como figura central Paulo Freire. Este modelo de 

educação focava no respeito às características socioculturais, dando relevância à adequação de 

métodos e conteúdos, estimulando o diálogo entre educador e educando e desenvolvendo a 

conscientização e a criticidade. Conforme Ventura (2001, p. 11), “Paulo Freire contribuiu para a 

produção de um novo arcabouço conceitual e uma nova postura epistemológica para os processos 

de alfabetização e educação popular.” Sua contribuição foi tão notável que após o encerramento 

da Campanha Nacional de Educação e Adultos, cita Ventura (2001, p.12), “o Ministério da 

Educação encarregou Paulo Freire de se empenhar na elaboração de um Programa Nacional de 

Alfabetização.” 

No início de 1964, acontece o golpe civil-militar extinguindo assim todos os movimentos 

populares considerados contrários a visão ideológica implementada. A principal motivação era 

diminuir a força de decisões de amplos setores da sociedade. “A repressão foi a resposta do 

Estado autoritário à atuação daqueles programas de educação de adultos cujas ações de natureza 

contrariavam os interesses impostos pelo golpe militar.” (HADDAD e DI PIERRO, 2000, P. 
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113). Associado a este fato temos o encerramento do Programa Nacional de Alfabetização, dois 

meses e vinte três dias após ser criado, além de encarcerar seu coordenador – Paulo Freire, por 

ser considerado subversivo.  

No seu processo de alfabetização, estes novos eleitores, provenientes das camadas 

populares, seriam desafiados a perceber as injustiças que os oprimiam e a necessidade de 

lutar por mudanças. As classes dominantes identificaram a ameaça e, obviamente, 

colocaram-se contra o Programa, que, oficializado em 21 de janeiro de 1964, pelo 

Decreto nº. 53.465, foi extinto pelo governo militar em 14 de abril do mesmo ano, 

através do Decreto nº. 53.886.(FREIRE, 1996, p. 42) 

 

Como estratégia, o governo inicia campanhas com caráter moralista e assistencialista, como a 

Cruzada ABC (Ação Básica Cristã), resultado de um acordo do MEC com a agência norte-

americana de desenvolvimento internacional, a USAID. Devido ao fracasso, para manter a 

frequência de alunos, limitou-se ao assistencialismo da distribuição de alimentos.  

A Cruzada pretendia desenvolver, a partir de uma visão de integração e subordinação ao 

capital internacional, programas de alfabetização, educação continuada, comunitária e 

orientação profissional. Sua prática, no entanto, acabou por significar a distribuição de 

alimentos. (VENTURA, 2001, p.13) 

 

Em 1968, a criação do Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL para substituir a 

Cruzada ABC, encerrada em 1971. O MOBRAL tinha caráter de fundação, estava responsável 

pela educação de adultos e tinha como meta a erradicação do analfabetismo de jovens e adultos 

de 15 a 35 anos de idade. De amplitude nacional, contava com ampla quantidade de recursos 

disponibilizados e atendia a quase todos os municípios do país. Um ano depois de sua criação, o 

MOBRAL torna-se mais uma ferramenta de manipulação e controle da sociedade. 

Em 1969, o MOBRAL começa a se distanciar da proposta inicial, mais voltada aos 

aspectos pedagógicos, pressionado pelo endurecimento do regime militar. [...]Passou a 

se configurar como um programa que, por um lado, atendesse aos objetivos de dar uma 

resposta aos marginalizados do sistema escolar e, por outro, atendesse aos objetivos 

políticos dos governos militares. (HADDAD e DI PIERRO, 2000, p.114) 

 

Com a publicação de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 5.692/71, tem-se a 

consolidação do projeto político educacional do governo militar, conferindo a educação básica o 

papel de formação profissional para o sistema capitalista vigente. E devido à necessidade 

imediata, uma das ferramentas mais importantes foi a Educação de Adultos. Neste ponto, a LDB 

de 71 tem como marco principal a regulamentação do Ensino Supletivo, dedicando um capítulo 

inteiro da lei para tal modalidade. No dizer de Di Pierro (2005, p.1117) “a Lei 5.692 de 1971 

reformou o ensino de 1º e 2º graus e regulamentou o ensino supletivo, conferindo à suplência a 
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função de repor escolaridade não realizada na infância e adolescência, então consideradas os 

ciclos de vida mais adequados à aprendizagem.”. 

O Ensino Supletivo tornou-se uma ferramenta de fortalecimento da visão tecnicista proposta 

pelo Estado para educação, principalmente após a publicação de dois documentos que 

amparavam e sistematizavam esta modalidade de ensino: Política para o Ensino Supletivo e o 

Parecer nº699/72. Haddad e Di Pierro (2000, p.117) elencam “três princípios [...] estabelecidos 

por esses documentos que confirmar as características do Ensino Supletivo.”. O primeiro: a 

independência que o Ensino Supletivo estava em relação ao Ensino Regular; O segundo: “colocar 

o Ensino Supletivo [...] voltado para o esforço do desenvolvimento nacional [...]”; E o terceiro: 

ter uma doutrina e metodologia descontextualizada para atender indistintamente grandes números 

da população. 

A LDB nº 5.692/71, também conferiu ao Ensino Supletivo funções que o caracterizavam, tais 

como: “a suplência – relativa à reposição de escolaridade -, o suprimento – relativa ao 

aperfeiçoamento ou atualização, a aprendizagem e a qualificação – referentes à formação para o 

trabalho e profissionalização.” (DI PIERRO et al., 2001, p. 62).Outra característica importante 

que a nova legislação concerne é a flexibilização, proporcionando uma variedade de estruturas, 

durações, além de utilização de vários meios de comunicação para aplicação dos cursos, de forma 

a atender a maior parcela da população, através do respaldo legal nos § 1º e 2º do art. 25 da Lei. 

O Ensino Supletivo foi apresentado à sociedade como um projeto de escola do futuro e 

elemento de um sistema educacional compatível com a modernização socioeconômica 

observada no país nos anos 70.Não se tratava de uma escola voltada aos interesses de 
uma determinada classe, como propunham os movimentos de cultura popular, mas de 

uma escola que não se distinguia por sua clientela, pois a todos devia atender em uma 

dinâmica de permanente atualização.” (HADDAD e DI PIERRO, 2000, p.117) 

 

Amparados pelas legislações federais, em 1974, os governos estaduais ficaram responsáveis 

pela normatização, através dos Conselhos Estaduais de Educação, e iniciam a implementação dos 

Centros de Estudos Supletivos (CES). De acordo com Di Pierro et al. (2001, p.63), “Este 

segmento de ensino foi atendido predominantemente por meio de modalidades não presenciais, 

nas quais a baixa interação professor-aluno e a flexibilidade de organização se associam a baixos 

custos de funcionamento.” 

[...] a modalidade de suplência – equivalência supletiva da escolarização regular de 1º e 

2º graus acadêmica – é que predominou nas demandas e ofertas educacionais neste 

âmbito. 

Do lado da demanda, a insuficiência de oportunidades acumulara um contingente de 

deserdados do credenciamento escolar, crescentemente cobrado pelo mercado de 

trabalho. 
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Do lado da oferta, especialmente na rede privada, a suplência aparecia como um 

promissor mercado de faturamento mais fácil, especialmente nos Estados em que ela foi 

“regularizada”, isto é, formatada como ensino regular de curta duração, com todos os 

vícios propedêuticos e acadêmicos que caracterizavam aquele ensino, e de custo baixo, 

porque comprimido no tempo e empobrecido na qualidade.” (ROMÃO, 2010, p.51) 

 

Em 1985, com o fim do regime militar, inicia-se o período de redemocratização e os 

processos de mobilização social tomam força, demandas da sociedade civil transformam-se em 

movimentos organizados. No âmbito educacional, há uma retomada dos movimentos de educação 

popular. Neste contexto, o Mobral, foi extinto devido ao seu caráter ideológico do período militar 

e seu completo fracasso como política pública educacional. Foi substituído pela Fundação 

Educar, mudando o caráter para uma instituição de fomento ao contrário do seu antecessor, uma 

instituição de execução direta. 

Estigmatizado como modelo de educação domesticadora e de baixa qualidade, o 

MOBRAL já não encontrava no contexto inaugural da Nova República condições 

políticas de acionar com eficácia os mecanismos de preservação institucional que 

utilizara no período precedente, motivo pelo qual foi substituído ainda em 1985 pela 

Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos – Educar. (HADDAD e DI 

PIERRO, 2000, p.120) 

 

Diante deste processo, em prol de direitos sociais e maior responsabilidade do Estado, há a 

promulgação Constituição Federal de 1988. Esta nova Carta Magna trouxe consigo avanços em 

termos da incumbência do Estado como provedor da Educação Básica, garantindo-a como, 

conforme art. 205, “[...] direito de todos e dever do Estado [...]”, além de no art. 208 versar sobre 

o direito de todos, independentemente da idade, de ter acesso à educação básica, 

responsabilizando o Poder Público pelo não oferecimento, ou oferecimento irregular. 

Em 1990, houve a extinção da Fundação Educar e, no mesmo ano, tem início o Programa 

Nacional de Alfabetização e Cidadania (PNAC) que, por falta de recursos, foi extinto em um ano. 

Nesta mesma época, influentes personagens do meio político deixavam claro sua oposição à 

alfabetização de adultos, incluindo declarações dadas por José Goldemberg, na época Ministro da 

Educação do governo Fernando Collor. Durante este período, medidas de cortes de gastos e 

diminuição da máquina pública culminaram na redução drástica de orçamentos para Educação de 

Jovens e Adultos no país. 

Neste mesmo ano, o Brasil assume o compromisso com a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

- UNESCO, que buscava promover a educação básica de qualidade de maneira universal. 
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Segundo Paula e Oliveira (2011, p.24), a Declaração propunha que os processos educativos 

fossem orientados pelo conceito ampliado de educação, com as seguintes características: 

[...] a reafirmação do direito de todos à educação; o reconhecimento de que a educação 

acontece ao longo da vida, e não somente em um período específico do desenvolvimento 

humano; o reconhecimento da educação como algo maior que os processos de 

escolarização – sendo este fundamental, mas não único –, e que tais processos também 

ocorrem em diferentes âmbitos da sociedade; a centralidade dos sujeitos e dos processos 
de aprendizagem. (PAULA E OLIVEIRA, 2011, p.24) 

 

A Declaração era associada a uma proposta de construção, por parte dos países signatários, de 

um Plano de Ação Decenal, alinhado às ideias da Conferência Mundial de Educação para Todos. 

Este plano de ação deveria ser desenvolvido em conjunto pelos governos federal, estaduais e 

municipais, além de contar com a participação de toda a sociedade no seu desenvolvimento. No 

entanto, com a crise política e econômica do governo Collor, que culminou em seu impeachment 

em outubro de 1992, a construção deste plano de ação foi esquecida, voltando a ser discutido no 

governo Itamar Franco. 

Em 1993, após a possibilidade de perda de acesso a programas de cooperação internacional, o 

governo inicia a formulação do Plano Decenal, sendo publicado em 1994. Tinha um conjunto de 

metas para a erradicação do analfabetismo, universalização de oportunidade de acesso a educação 

básica para crianças, jovens e adultos, organização quanto à distribuição de recursos financeiros, 

estruturação de equipamentos e ambientes, além da valorização do magistério.  

Em 1993 o governo federal desencadeou mais um processo de consulta participativa 

com vistas à formulação de outro plano de política educacional, cuja existência era 

requisito para que o Brasil (na condição de um dos nove países que mais contribuem 

para o elevado número de analfabetos no planeta) pudesse ter acesso prioritário a 

créditos internacionais vinculados aos compromissos assumidos na Conferência Mundial 

de Educação para Todos. (HADDAD e DI PIERRO, 2000, p.121) 

 

Com o início do governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1994, o Plano Decenal foi 

prescindido por uma série de medidas políticas de efetivação de um programa neoliberal. Durante 

este período a Educação de Jovens e Adultos foi minada por uma série de documentos oficiais. 

Primeiramente, a desobrigação do Estado de oferecer a Educação de Jovens e Adultos, através da 

Emenda Constitucional nº 14 de 12 de setembro de 1996 que altera o texto do inciso I do art. 208 

da Constituição Federal de 1988,estratégia utilizada para desonerar o Estado de construir políticas 

públicas para EJA, melhorar os índices educacionais e reduzir as verbas de investimento na 

modalidade. Em segundo lugar, a criação, no mesmo ano, do FUNDEF – Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério –, onde não foi previsto o 
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cômputo das matrículas no ensino supletivo para base de cálculo dos recursos repassados, medida 

que desestimulou a criação de vagas para tal modalidade nos Estados e Municípios. Por último, a 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases, nº 9.694 de dezembro de 1996, que rebaixou a idade 

mínima para acesso ao ensino supletivo: no ensino Fundamental anteriormente 18 anos e agora 

15 anos de idade; e no Ensino Médio, antes 21 anos e agora 18 anos de idade. Segundo Di Pierro 

et al (2000) esta medida “sinalizou para as instâncias normativas estaduais a identificação cada 

vez maior entre o ensino supletivo e os mecanismos de aceleração do ensino regular, medida cada 

vez mais aplicada nos estados e municípios, visando à correção do fluxo do sistema.”. Analisando 

criticamente, mais uma medida de construir uma classe trabalhadora e assim não promover 

mudança na tecitura social proposta pela classe dominante.  

Tal dispositivo legal, que expulsou da escola diurna, do Ensino Fundamental, os jovens a 

partir dos 14 anos de idade, evidencia a ênfase atribuída à certificação, em detrimento da 

vivência plena dos processos pedagógicos necessários ao efetivo domínio das bases do 

conhecimento científico e tecnológico. (RUMMERT, 2007, p.39) 

 

De fato, com a publicação da LDB de 1996, a única proposta favorável à Educação de Jovens 

e Adultos é a sua inclusão a uma modalidade de ensino da educação básica, articulando-a com o 

ensino regular. Conforme o artigo 22 da Lei nº 9694/96, a educação básica tem por finalidades 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. No entanto, 

na prática, esta modificação somente fez com que a modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

concorresse, por recursos e ações, com as demais modalidades de educação básica, 

inequivocamente sendo relegada nas esferas estaduais e municipais. Outra mudança relacionada 

ao art. 22 se tratou da substituição do termo Ensino Supletivo por Educação de Jovens e Adultos, 

que efetivamente representou uma simples mudança do termo. 

[...] apesar de substituir a expressão Ensino Supletivo pelo termo Educação de Jovens e 
Adultos, de caráter mais amplo, manteve a expressão “exame supletivo‟ o que, aliado ao 

fato de não se prever na lei a frequência ou duração dos cursos, como também, de quem 

é a obrigação de ofertá-la, deixa espaço para que, na prática, nada ou pouca coisa mude. 

(VENTURA, 2001, p.19) 

 

Nesta mesma legislação, em seu artigo 38, diz que “Os sistemas de ensino manterão cursos e 

exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao 

prosseguimento de estudos em caráter regular.”, desta forma, mantém-se a ideia de reposição do 

tempo perdido, de compensação da escolaridade.  
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Durante este período, devido a várias mobilizações tendo como a EJA como foco dos debates, 

principalmente das discussões sobre função e sentido da modalidade, após inúmeras audiências 

públicas sobre o tema no Conselho Nacional de Educação (CNE), temos a confecção do parecer 

CNE/CEB nº 11/2000. Este documento trata das diretrizes da educação de jovens e adultos além 

de definir conceitos, funções e bases legais desta modalidade de ensino.  

Quanto às funções do EJA, o parecer descreve que esta modalidade possui três funções 

principais: Função reparadora, equalizadora e qualificadora. 

No que tange a primeira função,  vemos que a EJA tem a função de reparar uma herança 

histórica de exclusão, uma restauração de direitos.   

Desse modo, a função reparadora da EJA, no limite, significa não só a entrada no 
circuito dos direitos civis pela restauração de um direito negado: o direito a uma escola 

de qualidade, mas também o reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e 

qualquer ser humano. Desta negação, evidente na história brasileira, resulta uma perda: o 

acesso a um bem real, social e simbolicamente importante. Logo, não se deve confundir 

a noção de reparação com a de suprimento. (PARECER CNE/CEB 11/2000 p.7) 

 

A segunda função da modalidade é sua função equalizadora que assegura o acesso à 

educação, com a criação de processos de ensino adequados a realidade e características dos 

educandos jovens e adultos, garantindo-lhes igualdade de oportunidades. 

A função equalizadora da EJA vai dar cobertura a trabalhadores e a tantos outros 

segmentos sociais como donas de casa, migrantes, aposentados e encarcerados. A 

reentrada no sistema educacional dos que tiveram uma interrupção forçada seja pela 

repetência ou pela evasão, seja pelas desiguais oportunidades de permanência ou outras 

condições adversas, deve ser saudada como uma reparação corretiva, ainda que tardia, de 

estruturas arcaicas, possibilitando aos indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, 

na vida social, nos espaços da estética e na abertura dos canais de participação. Para 

tanto, são necessárias mais vagas para estes "novos" alunos e "novas" alunas, 

demandantes de uma nova oportunidade de equalização. (PARECER CNE/CEB 11/2000 

p.9) 

 

A terceira é a função qualificadora, o ensino de jovens e adultos propõe ao educando a 

oportunidade de desenvolvimento e de permanente aprendizado, garantindo a possibilidade, em 

qualquer momento de sua vida, de qualificar e requalificar-se. 

Esta tarefa de propiciar a todos a atualização de conhecimentos por toda a vida é a 

função permanente da EJA que pode se chamar de qualificadora. Mais do que uma 

função, ela é o próprio sentido da EJA. Ela tem como base o caráter incompleto do ser 

humano cujo potencial de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros 

escolares ou não escolares. Mais do que nunca, ela é um apelo para a educação 

permanente e criação de uma sociedade educada para o universalismo, a solidariedade, a 

igualdade e a diversidade. (PARECER CNE/CEB 11/2000 p.11) 
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Fica patente que apesar da nova legislação ter trazido pontos que a princípio indicam uma 

valorização da Educação de Adultos, na prática, através de pequenas armadilhas legais, o 

governo impediu o desenvolvimento de uma política educacional efetiva no âmbito da EJA.  

Com a posse do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, temos uma mudança das 

políticas públicas para Educação de Jovens e Adultos, principalmente dando foco a erradicação 

do analfabetismo de jovens e adultos. Com isso, temos a criação do Programa Brasil Alfabetizado 

e associado a ele, iniciativas voltadas à conclusão do Ensino Fundamental e formação 

profissional como: o Projeto Escola de Fábrica – oferecendo cursos profissionais a jovens de 15 a 

21 anos; O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio para 

Jovens e Adultos (PROJOVEM), voltado para jovens de 18 a 24 anos que não tenham concluído 

o ensino fundamental associado à qualificação profissional; e o PROEJA, o Programa de 

Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio para Jovens e Adultos, para formação 

profissional de estudantes de ensino médio. 

Como iniciativa de integrar todos estes programas em um único programa de educação de 

jovens e adultos associado à educação profissional, foi criado em julho de 2006, o PROEJA. 

Conforme Almeida e Corso (2015, p.1296) este programa tinha como objetivos “[...] inclusão 

social por meio da capacitação para o trabalho acompanhada de elevação de escolaridade.”.  

No entanto, todos estes programas tiveram o mesmo enfoque: elevação da escolaridade e 

formação profissional, deixando claro que ao longo da trajetória histórica da Educação de Jovens 

e Adultos, esta modalidade constitui-se de uma ferramenta de compensação da classe 

trabalhadora, propondo uma ilusão de ascensão social, mas continuamente mantendo as relações 

de poder e opressão que caracterizam um Estado capitalista. 

Num intrincado processo de distribuição de ilusões, os governos, sucessivamente, 

procuram fazer frente à complexidade da estrutura social, a qual requer ações que 

contemplem diferentes frações de classe segundo seu poder de reivindicação e 
organização. As frações mais frágeis e vulneráveis da classe trabalhadora são alvo de 

políticas focais do mesmo modo frágeis e passíveis de rápida descontinuidade. 

(RUMMERT, 2007, p.38) 

 

1.2.Do CES ao CEJA no estado do Rio de Janeiro 

Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases 5.692/71 temos a justificativa legal para 

criação de Ensino Supletivo, legitimada pelo Capítulo IV da referida lei, na sua íntegra tratando 

deste assunto. Neste mesmo documento tem-se expresso a finalidade do ensino supletivo, no art. 

24 alíneas a e b, que é suprir a escolarização, de forma compensatória, de jovens e adultos que 
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não haviam conseguido realizar tal feito em idade própria. O foco principal era escolarizar grande 

parcela da população para rápida inclusão de mão-de-obra escolarizada ao mercado de 

trabalho.Associado a Lei, um ano depois, temos a promulgação do parecer 699/72, do Conselho 

Federal de Educação, que sistematizava o Ensino Supletivo, dissociando-o do Ensino Regular. 

Em 1976, segundo Monaco (2017, p.1993), foi criado o primeiro Centro de Estudos 

Supletivos do Estado do Rio de Janeiro, na época, capital do país. Esta instituição de ensino foi 

inaugurada no município de Niterói e tinha como “característica facilitadora [...] de propiciar a 

adesão de pessoas de todos os modos de vida a voltar a estudar.” (Monaco, 2017, p. 1993). 

Garantia ao aluno a possibilidade de estudar por conta própria, por material didático próprio da 

unidade e realização de testes de aprendizagem na escola. 

Amparado pela legislação federal, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, publica o parecer 

do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, CEE nº201/78, aprovando a criação dos 

Centros de Estudos Supletivos do Estado do Rio de Janeiro, de caráter semipresencial. A 

legislação buscou regulamentar o CES Niterói e disseminar outras unidades pelo estado. A 

unidade possuía como a principal característica uma estrutura departamentalizada, nas quais as 

disciplinas eram cursadas isoladamente. 

Os departamentos e setores no CES Niterói traziam em sua perspectiva as marcas em si 

do movimento de desmonte da unidade em uma organização. Para os governantes, a 

unidade em uma organização, principalmente educacional, significava uma ameaça ao 

regime de ditadura, já que juntavam em um só cenário, várias cabeças pensantes. A 

departamentalização, provavelmente, foi uma resposta a isso. (MONACO, 2017, p.1999) 

 

Em 1980, é publicado o parecer CEE nº 254/80, que sanciona o Plano de Estrutura e 

Funcionamento dos Centros de Estudos Supletivos, no qual foram delineadosnovos planos 

curriculares e avaliações, dando nova normatização ao curso.O aluno tinha possibilidade de 

cursar um número de módulos sequenciais de disciplina, nas quais ficava responsável por decidir 

quais disciplinas iria cursar, garantindo a flexibilidade do estudo.   

Com esta visão voltada para escolarizar a mão-de-obra, declarando que o desenvolvimento do 

país estava atrelado a isso, os CES espalharam-se pelo estado e conforme Monaco (2017, 

p.1999), “em 1986 eram no total de 9 unidades nas cidades de Niterói, Petrópolis, Duque de 

Caxias e bairros da cidade do Rio de Janeiro (Penha, Vila Isabel, Madureira, Leblon e Tijuca).”. 

Era propagandeado como a modalidade de ensino do futuro, prometendo uma possibilidade de 

elevação social por meio da educação. No entanto, atendia às propostas políticas do regime, pois 

associado a baixos custos operacionais, era uma estratégia para diminuir o contato entre professor 
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e aluno, oferecendo um currículo simplório, com intuito de formar uma massa trabalhadora 

acrítica e conformada. 

O ensino supletivo, na gestão de reformas autoritárias e no processo de modernização 

conservadora do país, teve um estatuto próprio, o que não garantiu, sua unidade com o 

ensino regular. O princípio de flexibilidade, premissa do ensino supletivo, fez com que 

se instaurasse na EJA índices elevados de evasão, o processo educativo reduzia-se a 

aprendizagem de instruções contidas nos módulos instrucionais sem que fosse 
contemplado um espaço socializador de vivência educativa. (ALMEIDA E CORSO, 

2015, p.1291) 

 

Desta forma, mesmo após o término do regime militar, estas unidades de ensino continuaram 

em funcionamento, utilizando a mesma estrutura de ensino proposta, o que mostra o quando era 

negligenciada a Educação de Jovens e Adultos e o quanto era vantajoso manter tal estrutura de 

certificação de adultos. 

A promulgação da Constituição Federal de 1988, ao tratar sobre educação,trouxe esperança 

de uma visão mais ampliada quanto a EJA, pois propõe um enfoque inclusivo ao garantir ao 

jovem e adulto acesso à educação básica. No entanto, efetivamente, a EJA foi desestimada de 

forma progressiva, literalmente colocada em segundo plano pelos governos seguintes.  

Em 1991, ocorre a publicação do parecer CEE nº 097/91, sobre o Plano de Estrutura e 

Funcionamento dos Centros de Estudos Supletivos do Estado do Rio de Janeiro, novamente 

propondo alinhamento da estrutura política e pedagógica das unidades às novas legislações 

federais. 

Devido a apelos insistentes de movimentos sociais e órgãos internacionais, ocorre a 

promulgação da nova LDB de 1996, com modificações do termo Ensino Supletivo para Educação 

de Jovens e Adultos, tentativa de alinhar a visão proposta nos documentos internacionais e 

incluindo-a como parte da Educação Básica, apesar de não receber a mesma prioridade que as 

demais modalidades. 

Em maio de 2001, a Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, através da 

deliberação CEE n° 267/2001, no seu artigo 1º, considera os Centros de Estudos Supletivos em 

uma modalidade de Educação semipresencial à distância. 

A publicação da Lei Estadual n° 4528/05, que estabelece as Diretrizes para Organização do 

Sistema de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, traz no inciso I do art. 4º, o princípio de 

“igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.”, e no inciso V do mesmo artigo, 

a garantia de “ensino público gratuito para todos em estabelecimentos oficiais.”. Quanto à 
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Educação de Jovens e Adultos, têm-se os artigos 39 e 40. O art. 39 propõe-se a delinear a 

definição de EJA, ainda atrelada a visão de suplência, diz: 

A educação de jovens e adultos, direito daqueles que não tiveram acesso ou continuidade 

de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, será desenvolvida pelo 

Estado, ou pelos Estado e Municípios ou pela iniciativa privada em regime de 

colaboração, garantindo o atendimento de acordo com a demanda. (Rio de Janeiro (RJ), 

2005)   

 

No artigo 40 da mesma lei, a ideia de reposição é corroborada pela justificativa legal de que o 

Estado deverá manter cursos e exames supletivos para habilitar ao jovem e adulto ao 

prosseguimento de estudos em caráter regular. Percebe-se que como os instrumentos legais de 

nível federal, a legislação estadual somente normatiza a visão de uma educação compensatória. 

No mesmo ano de promulgação desta Lei, temos a publicado o Decreto Federal nº 5.622/05, 

que regulamenta a Educação à Distância (EaD), prevista no art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (Lei nº9.394/96), e sequencialmente, em 2009, o Conselho Estadual de Educação, 

na Deliberação CEE nº 314/09, define diretrizes para regulamentação e credenciamento de 

instituições de Educação à Distância no Estado do Rio de Janeiro.  Estas publicações legais 

atestam o processo de descentralização proposto pelo Governo Federal para EJA, diminuindo a 

responsabilidade pública e dividindo-a com setores da iniciativa privada e órgãos filantrópicos.  

A Resolução da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro,nº 4.673/11, 

dispõe sobre a mudança da nomenclatura de Centro de Estudos Supletivos (CES) para Centro de 

Estudos de Jovens e Adultos (CEJA) e elenca critérios de classificação das unidades, baseado no 

quantitativo de alunos. Esta resolução não trouxe mudanças significativas quanto à realidade 

administrativo-pedagógica, sendo somente um processo de retificação da nomenclatura à nova 

Lei de Diretrizes e Bases. 

Em novembro de 2011, publica-se o Decreto Estadual nº 43.349/11 que transfere a gestão 

pedagógica das unidades CEJA da Secretaria de Estado de Educação– SEEDUC, para Secretaria 

de Estado de Ciência e Tecnologia, sob a responsabilidade da Fundação Centro de Ciências e 

Educação à Distância do Estado do Rio de Janeiro - Fundação CECIERJ. Neste mesmo 

documento ainda garante uma gestão administrativa compartilhada entre a Secretaria de Estado 

de Educação e a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, através da Fundação CECIERJ.  

A partir de 2011, a fundação CECIERJ implementou recursos pedagógicos para adequar as 

escolas da rede à metodologia semipresencial com utilização estratégias da educação à distância, 
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tais como a criação de um ambiente virtual de aprendizagem e a organização modular dos 

conteúdos em material didático confeccionado pela própria instituição.  

Em abril de 2017, com intuito de normatizar as ações desenvolvidas desde 2011 e propor uma 

visão unificada para todas as unidades escolares que compõe a Rede CEJA, foi confeccionado o 

Plano Pedagógico dos Centros de Educação de Jovens e Adultos, ainda não publicado 

oficialmente, mas revisado e amplamente divulgado em todas as unidades de ensino da Rede 

CEJA. 

 

1.3.Estrutura Administrativa e pedagógica da Rede CEJA 

Segundo o Plano Pedagógico dos Centros de Educação de Jovens e Adultos, as unidades 

escolares estão organizadas em Rede, constituída por 57 escolas distribuídas em diversos 

municípios do estado do Rio de Janeiro. A Fundação CECIERJ é responsável pela gestão 

pedagógica e compartilha a gestão administrativa com a SEEDUC/RJ. 

A organização do ensino é por módulos, dividido nos segmentos de Ensino Fundamental e 

Médio, conforme Resolução SEEDUC 5.660/18, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de 

Janeiro em 12 de julho de 2018, que fixa carga horária presencial e à distância, bem como divide 

o ensino fundamental em quatro módulos, correspondente às quatro fases finais (VI, VII, VIII e 

IX) da EJA; e o Ensino Médio em três módulos correspondente ao 1º, 2º e 3º ano. Segundo Plano 

Pedagógico dos Centros de Educação de Jovens e Adultos do Estado do Rio de Janeiro, 

“considera-se que essa maneira de organização do ensino por módulos no CEJA permitirá ao 

estudante melhor trânsito entre os diferentes sistemas de ensino e, por conseguinte, melhor 

adequação desses estudantes no sistema de ensino do CEJA.” (Rio de Janeiro, 2017, p.9) 

Em sua página 10, o Plano Pedagógico (2017) define os “Fins e Objetivos da EJA nos 

Centros de Educação de Jovens e Adultos no Estado do Rio de Janeiro”, citando como 

“finalidade promover o processo de ensino e aprendizagem a alunos jovens e adultos que 

necessitam de corrigir a distorção idade/série, respeitando os dispositivos constitucionais Federal 

e Estadual,” e definindo como objetivo geral o mesmo objetivo geral da proposto para Educação 

Básica. Segue o documento elencando os fins e objetivos específicos em razão da particularidade 

do público da EJA: 

 Assegurar o direito a escolarização àquele que não teve acesso ou 

continuidade de estudo na idade própria; 

 Assegurar oportunidades educacionais apropriadas, considerando as 

características do aluno, seus interesses condições de vida e de trabalho; 
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 Oferecer ao jovem ou adulto a oportunidade de iniciar ou complementar a 

escolarização fundamental, adquirindo os conhecimentos básicos 

estabelecidos na legislação em vigor; 

 Desenvolver, através da educação, a autoestima, visando à autorrealização 

do aluno; 

 Reconhecer e certificar habilidades e conhecimentos adquiridos pelo aluno 

em sua história de vida por meio de avaliações específicas e sequenciais; 

 Respeitar o ritmo próprio de cada aluno no processo de ensino e 

aprendizagem; 

 Oferecer informações de caráter geral, tornando o aluno capaz de perceber, 
analisar e criticar as mudanças do mundo e de atuar no interior da família, 

das organizações, do trabalho e da sociedade; 

 Fornecer instrumentos para o exercício dos direitos e deveres do cidadão; 

 Organizar o tempo escolar de acordo com as necessidades dos diversos 

perfis de alunos da EJA;  

 Desenvolver uma prática de gestão pedagógica e administrativa 

democrática, voltada para a formação humana. (RIO DE JANEIRO (RJ), 

2017) 

 

Percebe-se por estes tópicos que os fins e objetivos específicos foram desenvolvidos com 

influência na LDB (1996) e no parecer CNE/CEB nº 11/2000 e demais legislações relacionadas à 

Educação de Jovens e Adultos, mostram avanços na tentativa de mudança da cultura de Suplência 

e Compensação instaurada na modalidade e especificamente nesta instituição, criada, em tempos 

idos, como o modelo da visão político-pedagógica do regime militar.  

A organização curricular da Rede, segundo o Plano Pedagógico segue os parâmetros 

definidos pela proposta curricular estadual para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio, 

descrita no Currículo Mínimo para EJA do Estado do Rio de Janeiro, desenvolvido pela 

Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro em 2013, atrelado as diretrizes curriculares 

propostas pelo governo federal. O currículo é dividido por áreas de competência, e não por 

disciplina, que “contemplem conteúdos e atividades de diferentes disciplinas necessários ao 

desenvolvimento de um determinado conjunto de habilidades.”(Rio de Janeiro (RJ), 2017, p.16). 

A matriz curricular da instituição segue as orientações da coordenação pedagógica da 

fundação e deve ser pautada nas seguintes orientações quanto à duração e carga horária dos 

cursos,conforme descreve o Plano Pedagógico:“Ensino Fundamental II (anos finais) com duração 

prevista para cumprimento em até quatro semestres letivos com 2.240 horas.” e “Ensino Médio 

com duração prevista para cumprimento em até quatro semestres letivos e, também, com 1.720 

horas.” (Rio de Janeiro (RJ), 2017, p.16), além disso, o documento especifica como a carga 

horária é dividida entre atividades presenciais e Educação à Distância: 

a) 20% da carga horária em atividades presenciais, através dos encontros individuais 

e/ou coletivos junto com professores para orientação de estudos, fixação de conteúdo, 
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desenvolvimento de competências e habilidades, além de todo o processo de avaliação 

que deverá ser desenvolvido presencialmente; 

 b) 80% da carga horária do curso é destinada ao estudo individualizado, na modalidade 

de educação a distância (EAD), que envolve:  

• leitura e estudo do conteúdo proposto nos livros didáticos impressos; 

• realização das atividades previstas; 

• participação facultativa do aluno no ambiente virtual de aprendizagem nas Salas de 

Aula Virtuais CEJA, onde estão disponibilizados diferentes recursos para melhor fixação 

do conteúdo apresentado no livro didático impresso. (RIO DE JANEIRO, 2017, p.16) 

 

O documento orienta que apesar da modalidade ser semipresencial, com características 

Educação à Distância, cabe as unidades escolares proporem “ações que estimulem o aluno a 

participar de uma rotina escolar, de acordo com sua realidade e tempo, vivenciando situações 

concretas no decorrer do seu percurso escolar.” (Rio de Janeiro (RJ), 2017, p. 18). 

O material didático da Rede CEJA complementa a proposta de ensino modular, logo, é 

também organizado em módulos. A partir de um conjunto de unidade de conteúdo, é formado um 

“fascículo”, um organizado de material didático para estudo individualizado dos alunos. Este 

material serve de apoio para preparação para o processo avaliativo. 

Após o estudo de cada fascículo, o aluno é submetido a um processo de avaliação. 

Alcançando resultado satisfatório, ou seja, sem sendo este aluno considerado aprovado 

para aquele conjunto de competências e habilidades elencados num determinado 

fascículo, este dará continuidade ao seu percurso escolar até que sejam esgotadas todas 

as etapas de avaliação provenientes do estudo de todos os fascículos necessários para 

conclusão do curso. (RIO DE JANEIRO (RJ), 2017, p.18) 

 

A Rede CEJA ainda conta com um ambiente virtual de aprendizagem (AVA), que contém 

recursos e atividades relacionados a cada disciplina e material didático correspondente. Após o 

término de todas as avaliações dos fascículos referente ao ensino cursado, o aluno é considerado 

concluinte. “A conclusão dos fascículos correspondentes aos módulos necessários para 

cumprimento dos estudos irá conferir proficiência ao estudante e, consequentemente, certificação 

no nível de ensino em que está matriculado e pelo qual teve que percorrer.” (Rio de Janeiro (RJ), 

2017, p. 18) 

Em relação ao atendimento ao aluno o documento apresenta estratégias de atendimento que 

leva em consideração o perfil do aluno de EJA, que são: O “Acolhimento individual no ato da 

matrícula” trata-se do momento em que o estudante que acabou de se matricular recebe as 

orientações de funcionamento, as especificidades da modalidade de ensino, conhece a 

metodologia e o processo de avaliação da aprendizagem; O “Atendimento pedagógico individual 

e presencial” onde o aluno, em contato direto com o professor, pode sanar suas dúvidas quanto às 
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componentes curriculares, sendo também orientado a construir um melhor método de estudos; O 

“Atendimento pedagógico coletivo” que consiste em momentos de aulas coletivas para promover 

a socialização associado ao “desenvolvimento de competências e habilidades elencadas no 

currículo escolar.”; E o “Atendimento virtual” realizado através da plataforma Moodle, 

possibilita a interação do professor com o aluno inclusive se o mesmo não tenha tempo de 

frequentar à escola. 

Por se tratar de uma unidade de ensino que utiliza a modalidade semipresencial, não há 

organização de turmas. O aluno não tem o compromisso de estar na escola diariamente, ele 

determina sua rotina de estudos e estuda sozinho, em sua residência. Os professores dispõem seus 

horários de atendimento aos alunos na escola e mediante a necessidade dos alunos, eles procuram 

o professor para atendê-lo, pela internet (através do Ambiente Virtual de Aprendizagem) ou 

presencialmente.  

A maior parte dos atendimentos é realizada individualmente, no entanto, existem 

atendimentos que podem ser realizados com grupo de alunos. A estes atendimentos é dado o 

nome de “Encontros Presenciais” ou “Oficinas”. Nestes “encontros presenciais”, os professores 

propõem diferentes ações pedagógicas, relacionadas com o currículo da disciplina.  

Após a leitura do Plano Pedagógico da Rede CEJA, verifica-se avanços em relação à visão da 

Educação de Jovens e Adultos, no entanto, fica perceptível que algumas práticas ainda 

prevalecem como remanescentes do período de suplência, tais como a departamentalização do 

ensino, onde a interdisciplinaridade esbarra no conteúdo adaptado do Ensino Regular para a 

modalidade, currículo distante do cotidiano e vivências do educando, falta de formações 

continuadas para profissionais das unidades, capacitando o corpo docente quanto às 

especificidades da Educação de Jovens e Adultos, entre outros fatores.  

 

1.4.O lócus da pesquisa: CEJA Itaboraí 

 

O CEJA Itaboraí tem início com a inauguração da Coordenadoria Regional Metropolitana IX 

(extinta em 2012), quando esta iniciou a estratégia de atender a demanda de matrículas para 

jovens e adultos que necessitavam de escolaridade para o mercado de trabalho, construindo uma 

unidade de ensino de Educação de Jovens e Adultos no município, conforme esclarece a página 

20 do Projeto Político Pedagógico da unidade. 
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[...] por parte dos profissionais da educação do município, iniciou-se a discussão da 

necessidade de implantação de um CES (Centro de Estudos Supletivos), em Itaboraí, 

porque o município estrategicamente era caminho para vários municípios vizinhos: 

Cachoeiras de Macacu, Tanguá, Guapimirim e São Gonçalo e, naturalmente facilitaria o 

acesso de jovens e adultos à escolaridade.(CEJA ITABORAÍ, 2013) 

 

Desta forma, foi implantada uma unidade do Centro de Estudos Supletivos, em 2001, 

somente, com embasamento legal nº 32.759, de 7 de fevereiro de 2003, publicado em DO de 10 

de fevereiro de 2003, com efeito retroativo ao ano letivo de 2001, segundo Plano Político 

Pedagógico (PPP) do CEJA Itaboraí (2013). Funcionando sobre esta nomenclatura até ser 

modificada para Centro de Educação de Jovens e Adultos Itaboraí, através da Resolução da 

Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, nº 4.673/11. 

Em novembro de 2011,através do Decreto Estadual nº 43.349/11, a unidade passa a ser gerida 

pedagogicamente pela Fundação Centro de Ciências e Educação à Distância do Estado do Rio de 

Janeiro - Fundação CECIERJ e administrativamente pela parceria entre a Secretaria de Estado de 

Educação e a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, através da Fundação CECIERJ.  

O CEJA Itaboraí, localizado no bairro Vila Gabriela, município de Itaboraí, está situado às 

margens da rodovia BR-101, entre a Fazenda Santa Terezinha e a Cerâmica Luimar, tem à sua 

frente, uma franquia McDonald‟s e a menos de dois quilômetros o Shopping Center Itaboraí 

Plaza. Estas características tão discrepantes entre ícones da cultura capitalista de acumulação e a 

cultura rural, são exemplos que marcam o município de Itaboraí, bem como ilustram a 

diversidade de indivíduos que compõe o CEJA Itaboraí. Além disso, pode-se destacar que a 

localização da unidade às margens de uma Rodovia Federal e distante aproximadamente seis 

quilômetros do centro administrativo-econômico do município, propositalmente ou não, evoca a 

visão de local de passagem, muito arraigada na proposta pedagógica que criou os Centros de 

Estudos Supletivos no passado.  

De acordo com dados colhidos do sistema de controle acadêmico (SCA), em 09 de março de 

2019, a unidade conta com 1988 alunos matriculados, dentre os quais, 1.383 alunos inativos 

(consideram-se alunos inativos aqueles matriculados, mas não frequentando a unidade escolar há 

pelo menos 60 dias) e 605 alunos ativos. Deste montante, 780 cursando o segundo segmento do 

ensino fundamental e 1.208 cursando o ensino médio. Dentre o total de alunos da unidade, 1.065 

são do sexo feminino e 923 do sexo masculino. Quanto à localização residencial dos estudantes, 

temos o maior número de alunos dos seguintes Municípios: 

 Aproximadamente 79% residentes no Município de Itaboraí; 
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 15% no Município de São Gonçalo; 

 2,7% no Município de Cachoeiras de Macacu; 

 1,2% do Município de Tanguá; 

 Os demais 1,4% por diversos Municípios do estado do Rio de Janeiro. 

 

Fazendo uma análise comparativa das demandas do período da implementação do CES, em 

2001, e atual demanda do CEJA Itaboraí, em 2019, percebe-se que a unidade ficou restrita quase 

que exclusivamente aos moradores do Município de Itaboraí. É possível que tal mudança se deva 

principalmente pela presença de unidades CEJA em outros municípios próximos, tais como 

Magé, São Gonçalo e Niterói, além disso, um aumento da disponibilidade de vagas de Educação 

de Jovens e Adultos no segundo segmento do Ensino Fundamental nas unidades escolares do 

Município de Itaboraí e de Municípios vizinhos. 

Gráfico 1 – Gráfico Alunos CEJA Itaboraí por faixa etária 

 
Fonte: Sistema de Controle Acadêmico– SCA 

 

Quanto à faixa etária dos estudantes da unidade, os dados obtidos pelo sistema mostram a 

principal característica da Educação de Jovens e Adultos da atualidade, um grande percentual de 

jovens compõe a maior parcela das matrículas da escola, sendo um total de 1.224 alunos com 

idades de 15 a 30 anos, representando 60% do total de alunos. Em seguida, temos adultos de 31 a 

50 anos, que correspondem a 34% dos alunos. Por fim, temos adultos de 51 a 80 anos que 

correspondem a menos de 10% dos alunos da unidade.  
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Estes dados aproximam o CEJA Itaboraí dos dados da Educação de Jovens e Adultos do País: 

Estudantes que abandonam o Ensino Regular principalmente na adolescência e juventude, 

sujeitos aos processos excludentes comuns na sociedade brasileira. Conforme Arroyo (2011, 

p.29) “Desde que a EJA é EJA, esses jovens e adultos são os mesmos: pobres, desempregados, na 

economia informal, negros, no limite da sobrevivência.”. Os números deixam claras as mazelas 

sociais explicitas no país e na escola. Gadotti (2010, p.31), citando Carlos Rodrigues Brandão, 

esclarece sobre a “educação do sistema”: um mecanismo de participação social para legitimar um 

Estado capitalista de acumulação, provendo o mínimo necessário de educação que “[...] todos os 

cidadão necessitam, e fazem jus [...]”, ainda afirma que, como a educação pública é proveniente 

deste Estado capitalista, também é marcada pelas contradições sociais presentes das funções deste 

modelo econômico. Portanto, ao falar de EJA, todo trabalho a ser desenvolvido deve levar em 

consideração os processos de exclusão social que estes estudantes estão inseridos.  

Os jovens-adultos populares não são acidentados ocasionais que, ou gratuitamente, 

abandonaram a escola. Esses jovens e adultos repetem histórias longas de negação de 

direitos. Histórias coletivas. As mesmas de seus pais, avós, de sua raça, gênero, etnia e 

classe social. (ARROYO, 2011, p.30) 

 

Ao concluir este capítulo, após um relato histórico, político e social da Educação de Jovens e 

Adultos, se pode depreender que qualquer ação pedagógica em EJA precisa levar em 

consideração a diversidade de sujeitos presentes nesta modalidade e ter uma perspectiva que 

reconheça este público como sujeitos históricos, com suas trajetórias permeadas por contradições 

sociais. No entanto, qualquer proposta pedagógica de cunho assistencialista e supletivo, de 

segunda oportunidade, desarticulada das vivências destes estudantes e adaptadas de outras 

modalidades de ensino, está fadada a reprodução de um processo histórico de exclusão diversas 

vezes repetido em nosso país, afinal, “as carências escolares se entrelaçam com tantas carências 

sociais.” (ARROYO, 2011, p. 24) 

 

CAPÍTULO 2 – REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Este capítulo apresenta as leituras de trabalhos de diversos autores que têm discutido o 

cotidiano da relação de ensino-aprendizagem utilizando os termos “Ensino de Ciências por 

Investigação (ENCI)”, “Abordagem Temática Freireana”, “Educação de Jovens e Adultos” e a 

relação entre eles, tais como: Abegg e Bastos (2005); Almeida e Sasseron (2013); Carvalho (2011 

e 2013); Delizoicov (1983); Freire (2009 e 2011); Luz e Oliveira (2011); Machado e Sasseron 
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(2012); Pérez e Castro (1996); Solino e Gehlen (2013 e 2014) e Zompero e Laburú (2011). Os 

materiais encontrados serviram de referencial teórico da discussão dos temas Ensino 

Investigativo em Ciências, Abordagem Temática Freireana, suas possíveis relações teórico-

metodológicas e aplicações no Ensino de Ciências/Biologia, mais precisamente quanto a sua 

relevância no processo de dinamização de aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos. 

 

2.1. O Ensino por Investigação 

 

2.1.1. Panorama histórico do Ensino por Investigação 

Metodologia criada no início do século XX pelo filósofo e pedagogo americano, John Dewey, 

o Ensino por Investigação surge em meio a um contexto de crise econômica dos EUA, onde as 

desigualdades e conflitos sociais se evidenciavam, tendo como marco principal a queda da bolsa 

de Nova York em 1929. SegundoTrópia (2011, p. 123), “foi nesse quadro que as ideias de Dewey 

surgiram, discutindo a Educação escolar como possibilidade de construir uma sociedade mais 

humanizada a fim de contribuir para a instituição de um projeto democrático.”. 

Foi, portanto, a partir de uma visão instrumentalista e adepta à atitude inquieta de busca 

que Dewey criticou o ensino de ciência em seu tempo, argumentando que a educação 

enfatizava o acúmulo de informações acabadas, com as quais os estudantes deveriam 

estar familiarizados. Para Dewey este tipo de abordagem não é o bastante para entender 

a ciência com um método de pensamento e uma atitude mental que ajuda a transformar 

as formas de pensamento. (RODRIGUES; BORGES, 2008, p. 5) 

 

As ideias de Dewey, de cunho progressista, caracterizavam-se por propor que o aluno era o 

participante ativo do processo de aprendizagem e que o ensino precisava ser inserido na vida 

deste aluno, em um processo dialógico entre a teoria e prática. Entendia que a educação deveria 

estar integrada aos aspectos socioculturais do estudante. 

Dewey se apropria da concepção de método científico como um conjunto de etapas que 
caracterizam a investigação científica. Assim, o conhecimento para Dewey busca, a 

partir da utilização do método científico, refletir a possibilidade de atuação em questões 

sociais e morais. (TRÓPIA, 2011, p. 123) 

 

A proposta de Dewey era aproximar os conhecimentos científicos às atividades humanas, 

possibilitando uma reflexão das questões sociais. Segundo ele, todo ensino deve ser construído 

através da “experiência”, ou seja, a aprendizagem está condicionada ao conjunto de vivências do 

aluno que é significado e ressignificadopelas suas reflexões.  

Neste sentido, quando a experiência educativa é refletida, a aquisição de conhecimento 

será seu resultado natural, portanto, a experiência dá significado à vida. [...] A educação 
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consiste nessa contínua reorganização, que promove uma melhoria na qualidade da 

experiência para novas aprendizagens. (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011, p. 70) 

 

Para este fim, apropria-se das etapas da investigação científica, denominando a metodologia 

como inquiry, termo cunhado por ele em seu livro Logic: The Theory of Inquiry, publicado em 

1938. Segundo ele, através do método científico, o educando teria possibilidade de aprimorar 

habilidades cognitivas além de aproximar-se do fazer científico. Dewey utiliza-se dos passos do 

método científico, no entanto, com um enfoque mais crítico e menos indutivista. 

Os passos seriam: apresentação de problema, formação de hipótese, coleta de dados 

durante o experimento e formulação de conclusões. Os problemas a serem estudados 

deviam estar de acordo com o desenvolvimento intelectual, as capacidades cognitivas 

dos estudantes e com as experiências dos mesmos. A ideia aqui era preparar os alunos 

para serem pensadores ativos, em busca de respostas e não apenas disciplinar, o 

raciocínio indutivo. (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011, p. 71) 

 

A proposta de uma educação científica vinha com o papel de desenvolver nos estudantes uma 

postura de procurar soluções para questões de caráter social, participando de forma ativa do 

processo. Este processo, para ele, era instrumento fundamental para o progresso social. 

Desta forma, o estilo de ensino por investigação era agora visto como uma forma de 

desenvolver as habilidades de resolução de problemas específicos, mas de significância 

social ao invés de uma forma de disciplinar o raciocínio indutivo. Preparar os estudantes 

para a vida em uma democracia implica que a educação precisa fornecer as habilidades e 

a disposição para formular questões significativas e importantes para eles, e uma vez que 

existe um aspecto colaborativo na sociedade democrática, os estudantes também 

precisam desenvolver a capacidade de investigar de forma cooperada. (RODRIGUES; 
BORGES, 2008, p.6) 

 

A partir da década de 1950, influenciada pelo momento político de corrida tecnológica 

incitado pela Guerra Fria, a educação em diversas partes do mundo sofre um processo de reforma 

curricular. Adotando um enfoque científico com rigor acadêmico, buscava-se a investigação 

científica de forma neutra, extremamente focada no método e afastada dos problemas 

socioculturais, para formar uma elite científica. A ciência seria responsável pelo desenvolvimento 

social, geração de riqueza e segurança dos países. Para isso seria necessário formar estudantes 

para tornarem-se futuros cientistas. 

O modelo de desenvolvimento em que mais Ciência e mais Tecnologia geraria mais 
riqueza e bem-estar social para os países era um dos pressupostos que impulsionava os 

investimentos no ensino de Ciências. Assim, desenvolver nas crianças o interesse pela 

Ciência pela execuçãodo método científico levaria a uma nova geração de cientistas que 

impulsionariam o desenvolvimento científico, econômico e social. (TRÓPIA, 2011, 

p.133) 
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Esta visãode um ensino focado em “pensar como um cientista” que esperava produzir uma 

geração de futuros cientistas e que estesseriam os impulsionadoresdo desenvolvimento foi 

amplamente difundido ao longo do mundo.No Brasil, durante este mesmo período, a proposta de 

reformas curriculares para a Educação, mais precisamente no ensino de Ciência, tinha um mesmo 

objetivo de formação científica, com um enfoque de fomentar o processo de industrialização, 

considerada o futuro econômico e autônomo da nação.  

No Brasil, a necessidade de preparação dos alunos mais aptos era defendida em nome da 

demanda de investigadores para impulsionar o progresso da ciência e tecnologia 

nacionais das quais dependia o país em processo de industrialização. A sociedade 

brasileira, que se ressentia da falta de matéria-prima e produtos industrializados durante 
a 2ª Guerra Mundial e no período pós-guerra, buscava superar a dependência e se tornar 

auto-suficiente, para que uma ciência autóctone era fundamental. (KRASILCHIK, 2000, 

p. 86) 

 

Dentro deste contexto, é criado o Instituto Brasileiro de Educação Ciência e Cultura (IBECC) 

com auxílio de parcerias com instituições norte-americanas tais como, exemplificam Delizoicov e 

Angotti (1992, p.24), “o Banco Mundial (BIRD), a Fundação Ford, a Agência Norte-americana 

para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e Organização dos Estados Americanos 

(OEA).”. O instituto, conforme Lima (2015, p. 33), “[...]cujo papel seria o de promover melhorias 

na formação científica dos alunos que ingressassem nas instituições de ensino superior”, “[...] 

cumpria o programa de atividades que os Estados Unidos propunham” (LIMA, 2015, p. 34). 

A ciência passa a ser uma disciplina distante dos problemas sociais e das experiências 

cotidianas, pois seu foco estava no aprofundamento conceitual e teórico. As aulas em 

laboratório se caracterizavam pelos roteiros, que reforçavam o caráter indutivista e 

verificacionista dos fenômenos abordados nas aulas teóricas. (LIMA, 2015, p. 34) 

 

Desta parceria, surgem os “projetos de ensino de Ciências”, que “se caracterizavam 

basicamente pela produção de textos, material experimental e treinamento de professores, 

vinculados a uma valorização do conteúdo a ser ensinado.” (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1992, p. 

25), que nada mais eram que a tradução de literatura norte-americana, como os projetos: Physical 

Science Study Committee (PSSC), de Física; o Chemical Bond Approach (CBA), de Química; e o 

Biological Science Curriculum Study (BSCS). Estes materiais seguiam a temática de um o ensino 

de Ciências neutro, distante do contexto social e de rigor metodológico com ênfase no 

planejamento e execução de experimentos para propiciar a vivência dos estudantes com o método 

científico. 

Este incentivo, entretanto, diversamente a uma ação humanitária norte-americana, tinha como 

objetivo, segundo Krasilchik (2000, p. 86), “[...] a formação e identificação de uma elite, 
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refletindo não só uma política governamental, mas também uma concepção de escola [...]”. Este 

movimento dos Estados Unidos e aliados de alocar recursos em países da América Latina tinha 

como causa o acirramento da Guerra Fria, e nada mais era que disputas estratégicas por 

territórios, estendendo suas concepções políticas, educacionais e culturais a esses países.  

O julgamento de valores dos cientistas e as condições de produção em que os cientistas 

estavam inseridos (contexto político, econômico, social) eram colocados à parte da 

atividade científica e de suas implicações na sociedade. Assim, os alunos, ao executarem 

as etapas do método científico no Ensino de Ciências de acordo com os manuais do 

BSCS e de outros materiais, vivenciavam o que hoje é considerado uma visão neutra e 

distorcida sobre a investigação científica. (TRÓPIA, 2011, p. 126) 

 

No final da década de 1960 e início da década de 1970, no Brasil, ainda com um enfoque de 

desenvolvimento e progresso, tem-se a adaptação do ensino de Ciências para atender a demanda 

profissionalizante, utilizando-se do ensino de ciências como peça indispensável para o progresso. 

Durante este período, diversos acordos entre órgãos governamentais brasileiros e aAgência 

Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID) foram firmados. “A USAID 

preconizava que o governo brasileiro atuasse sobre escolas, conteúdos e métodos de ensino, no 

sentido de oferecer aos estudantes uma formação científica mais eficaz, tendo em vista o 

desenvolvimento do país segundo os interesses do governo estadunidense.” (NASCIMENTOet 

al, 2010, p. 228). 

Em meados da década de 1970, devido às críticas ao modelo de ensino voltado para formação 

de cientistas e descontextualizado socialmente, ideias de cunho construtivistas tomaram destaque 

e, segundo Lima (2015, p. 34), o ensino de Ciências sofreu as influências dos estudos da história 

e da sociologia, que mostravam a relevância dos fatores históricos, sociais e psicológicos na 

compreensão da ciência, numa crítica acirrada ao positivismo lógico adotado até então. Temos o 

surgimento do movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), com ênfase de que os 

conhecimentos científicos deveriam ser propostos com a perspectiva de resolução de problemas 

da vida social. Durante este movimento é cunhado o termo science literacy - alfabetização 

científica, conforme esclarece Rodrigues e Borges (2008b, p. 8).   

Neste estilo de pensamento, que representa uma atitude neoprogressista agregada pelo 

movimento CTS, a lógica da ciência e a forma científica de pensar não perderam a 

importância, já que eram relevantes para resolução de problemas práticos da vida diária 
do cidadão. Assim, ainda é necessário que estudantes aprendam habilidades de coletar 

dados, interpretá-los e comunicar resultados obtidos na investigação de temas de 

interesse social relacionados à ciência. (RODRIGUES; BORGES, 2008, p. 8) 
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Internacionalmente, a partir da década de 1980, houve uma necessidade de reavaliação 

conceitual das relações entre a pesquisa em educação científica e concepções da prática de ensino 

de Ciências.Neste período temos como marco uma reavaliação da educação científica americana, 

através de um projeto denominado Project Synthesis. Conforme afirma Rodrigues e Borges 

(2008, p. 9), o projeto revelou que a comunidade de pesquisadores da educação científica estava 

utilizando o termo “investigação” (inquiry) de diversas formas. Além disso, foi verificado que o 

termo investigação não possuía um significado claro para os pesquisadores da educação 

científica. “Para alguns, a investigação era entendida como conteúdo, para outros como 

metodologia de ensino.” (LIMA, 2015, p. 35) 

Seja para introduzir um conteúdo, ou para guiar experimentos, os professores alegavam 
que surgiam problemas de gerenciamento da turma, dificuldades para satisfazer as 

demandas da tarefa, eles tinham ainda problemas com equipamentos e materiais 

necessários, dúvidas sobre o que fazer para que as investigações funcionassem como 

planejado e insegurança em lidar com experimentos propostos pelos alunos. 

(RODRIGUES; BORGES, 2008, p. 9) 

 

Por meio de reformas curriculares, principalmente nos EUA e Inglaterra, foi proposta uma 

mudança conceitual com a ideia de popularizar a Ciência, levando-a ao entendimento público, 

reforçando a ideia de alfabetização científica. Trópia (2011, p.127-128) afirma que a noção de 

investigação como prática de ensino de Ciências assume novas perspectivas, contemplando 

aspectos como: “a) discussões sobre a natureza da Ciência nas investigações realizadas em sala 

de aula. [...]”; “b)relações das atividades do ensino de Ciências por investigação com aspectos 

sociais.” (TRÓPIA, 2011, p.128). 

Este movimento buscou compreender não somente o produto das interações entre o 

social, a Ciência e a Tecnologia, mas visou contemplar o porquê e como surgiu. Nessa 

perspectiva, a Ciência passou a ser vista como algo cultural, dinâmico, submetida a 

diversas esferas, sejam elas políticas, religiosas, éticas, sociais, econômicas, contrapondo 

a concepção que a Ciência e Tecnologia estejam separadas da realidade. (TRÓPIA, 

2011, p. 128) 

 

Neste período, conforme afirma Rodrigues (2008, p. 33 e 34 – grifo nosso), se formou uma 

espécie de consenso que possibilitou à comunidade de educadores e pesquisadores do ensino de 

ciências diferenciar os termos “ensino como investigação” (teaching as inquiry) de “ensino por 

investigação” (inquiry teaching). E em consonância, “ensino por investigação” cunha-se como 

termo relacionado à metodologia, a prática de ensino; e “ensino como investigação” como 

conteúdo a ser ensinado. A proposta da metodologia de “ensino por investigação” estrutura-se 

com foco de permear o contexto social e cultural com os conhecimentos científicos, propondo ao 
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educando a possibilidade de resolver problemas cotidianos utilizando-se dos conhecimentos 

científicos. 

O objetivo era conjugar os aspectos culturais, disciplinares e intelectuais, bem como a 

habilidade de aplicar o conhecimento científico na resolução de problemas relevantes 

para o estudante ou para a sociedade. O ensino por investigação tinha todo este papel 

que incluía ainda a capacidade de motivar o estudante e toda esta tendência era mantida 

em baixo do guarda-chuva da alfabetização científica. (RODRIGUES; BORGES, 2008, 
p.9) 

 

No Brasil, conforme afirma Rodrigues (2008, p. 34) ganhou espaço uma proposta de ensino 

voltada para a mudança conceitual. Esta proposta, afirma Rodrigues (2008, p.34) baseava-se no 

levantamento de concepções prévias dos alunos; a apresentação de situações para conflito 

cognitivo; explicação do conflito, contrapondo com a concepção científica aceita; e aplicar a 

concepção científica em conceitos diversos. “A dificuldade é que os alunos não percebiam a 

existência de um conflito entre as concepções e adaptavam a interpretação das observações e 

resultados experimentais às suas ideias prévias.” (RODRIGUES;BORGES, 2008, p.10)  

Na década de 1990, temos diversas publicações, nos Estados Unidos sobre diretrizes para 

educação científica para o país como: Science for All Americans, da American Association for the 

Advancement of Science (AAAS); e o National Science Education Standards (NSES), do 

National Research Council (NRC). Tais documentos trazem um grande número de argumentos 

que justificam o ensino por investigação e ratificam sua utilização como estratégia de ensino que 

promove um aprendizado mais significativo dos conhecimentos científicos e sua relação com o 

mundo. 

No Brasil, afirmam Zômpero e Laburú (2011, p. 73), a abordagem de ensino por investigação 

é encontrada desde 1997 nos Parâmetros Nacionais Curriculares (PCN‟s), no entanto, ainda é 

uma metodologia pouco predominante no ensino de Ciências do país. Esta afirmação é 

confirmada por Sá et al (2007), quando discorre sobre as dificuldades de professores a utilizar 

esta estratégia de ensino aprendizagem. 

Assim, analisar como os discursos oficiais estrangeiros sobre o ensino investigativo são 

apropriados e ressignificados para o contexto brasileiro atualmente possibilitaria uma 

maior compreensão dos sentidos e das concepções de Ciência veiculadas nas propostas 

de ensino de Ciências por atividades investigativas desenvolvidas no Brasil. (TRÓPIA, 

2011, p. 134) 

 

2.1.2. A Metodologia de Ensino por Investigação em Ciências 
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O ensino por investigação é uma metodologia de ensino que leva em consideração o processo 

de alfabetização científica do educando a partir da construção de conceitos mediados por 

atividades de caráter investigativo, que se estruturam nas características de um trabalho 

científico: o processo de criação de hipóteses, observação, coleta e análise de dados, 

argumentação e desenvolvimento de conclusões. 

Entendemos que o EI (Ensino por Investigação) [...] busca colocar o aluno de frente a 

problemas a serem resolvidos, suscitando o caráter investigativo inerente ao fazer 
científico. Expõe também o importante papel do professor ao planejar as atividades e 

criar um ambiente propício à investigação e à troca de ideias entre os estudantes.  

(ALMEIDA; SASSERON, 2013,  p.1188 e 1189) 

 

Esta abordagem de ensino tem a proposta de aproximar alguns aspectos das atividades 

científicas do pesquisador aos conhecimentos escolares, levando em consideração os mecanismos 

epistemológicos de fazer Ciências. Azevedo (2004, p. 21) afirma que para que ocorra uma 

atividade de investigação, o aluno deve refletir, discutir, explicar e relatar. Deve-se, portanto, dar 

à atividade todas as características de uma investigação científica. 

O ensino por investigação, que leva os alunos a desenvolverem atividades investigativas, 

não tem mais, como na década de 1960, o objetivo de formar cientistas. Atualmente, a 

investigação é utilizada no ensino com outras finalidades, como o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas dos alunos, a realização de procedimentos como elaboração de 

hipóteses, anotação e análise de dados e o desenvolvimento da capacidade de 
argumentação. (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011, p.73) 

 

Carvalho (2011, p. 253), diz que “ao ensinarmos Ciências por investigação estamos 

proporcionando aos alunos oportunidades para olharem os problemas do mundo elaborando 

estratégias e planos de ação.” Percebe-se então que o enfoque da abordagem de Ensino por 

Investigação não é produzir conhecimentos de cunho científico em educandos do ensino regular, 

mas propor ferramentas de discussão da realidade que estão inseridos. 

Deste ponto de vista, uma prática de laboratório que pretenda aproximar-se de uma 

investigação deve deixar de ser um trabalho exclusivamente experimental e integrar 

muitos outros aspectos da atividade científica, igualmente essenciais. (GIL 

PEREZ;CASTRO, 1996, p.156, tradução nossa) 

 

Os aspectos fundamentais que devem orientar as práticas investigativas são aqueles que 

levam em consideração o processo de construção de conhecimento científico a partir da 

proposição de uma situação-problema. 

Propomos então, que a partir da real importância da colocação de um problema para que 

o desenvolvimento cognitivo dos estudantes ocorra plenamente, sejamos capazes de 

planejar e aplicar atividades que partam deste problema e desencadeiam o processo de 

investigação científica. (ALMEIDA; SASSERON, 2013, p.1189) 
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Segundo Gil Pérez e Castro (1996, p.156, tradução nossa), devem-se “Apresentar situações-

problema não resolvidas de um nível de dificuldade adequado (correspondente à zona de 

desenvolvimento potencial dos estudantes) para que estes possam tomar decisões para esclarecê-

las e treinarem-se na transformação de situações-problema não resolvidas em problemas 

precisos.”. 

Carvalho (2011, p. 255; 2013, p.3) sustenta que para planejamento de Sequências de Ensino 

Investigativas (SEIs) devemos levar em consideração pontos fundamentais dos referenciais 

teóricos da epistemologia genética de Piaget sobre o processo de construção de conhecimento 

científico. 

[...] estes trabalhos têm muito a dizer para o ensino e aprendizagem das Ciências, pois o 
conteúdo trabalhado por Piaget é o nosso conteúdo e objetivo da epistemologia genética 

– compreender como o indivíduo constrói o conhecimento científico – é uma base 

teórica de grande importância quando queremos planejar um ensino que leve um 

indivíduo – neste caso o nosso aluno – a construir conhecimento científico. 

(CARVALHO, 2011, p. 255) 

 

A autora levanta que estes pontos são necessários para “[...] criar condições em sala de aula 

para que seja possível a construção do conhecimento científico.” (CARVALHO, 2011, p. 255). 

Esclarece que o primeiro princípio é a importância do problema para a construção do 

conhecimento. Afirma que a transmissão de conhecimento pela proposição de um problema em 

sala de aula torna-se um divisor de águas entre o ensino expositivo feito professor e o ensino em 

que o aluno pode raciocinar e construir seu conhecimento.  

O segundo princípio a que se refere é que todo o conhecimento tem origem de um 

conhecimento anterior, deve-se dar atenção aos conhecimentos prévios dos estudantes como 

ponto de partida para proposição de novos conhecimentos. O terceiro princípio trata-se da 

passagem “da ação manipulativa para a ação intelectual” onde o aluno para construir um 

conceito, deve passar por atividades manipulativas. “Nesses casos a questão, ou o problema, 

precisa incluir um experimento, um jogo ou mesmo um texto.” (CARVALHO, 2013, p. 3).  

Em último lugar, esclarece sobre o processo de tomada de consciência, onde o aluno organiza 

as etapas pelas quais o problema proposto foi resolvido. “É nesta etapa da aula que o professor 

precisa, ele mesmo, tomar consciência do erro na construção de novos conhecimentos. [...] O 

erro, quando trabalhado e superado pelo próprio aluno, ensina mais que muitas aulas 

expositivas[...]” (CARVALHO, 2013, p.3) 
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Em seu embasamento teórico, continua sua argumentação justificando que além de ser 

necessário criar condições para o indivíduo construir o conhecimento científico, conforme ideias 

de Piaget, afirma que o professor deve estar atento para favorecer as interações sociais dos 

indivíduos envolvidos no processo. Para isso Carvalho (2011, p.257; 2013, p.4) utiliza-se das 

teorias sociointeracionistas de Vigotsky, elencando oito pontos que devem ser levados em 

consideração de um planejamento das Sequências de Ensino Investigativo: 

O primeiro ponto analisado é sobre a necessidade de participação ativa do estudante, ao 

afirmar que o indivíduo é sujeito ativo da construção do seu conhecimento. Este ponto, segundo 

Carvalho (2011, p. 257) é a ideia central de todas as teorias construtivistas, sendo recorrente tanto 

em Piaget quanto em Vigotsky. 

O segundo ponto, o mais destacado na teoria vigotskiana, é o papel das interações sociais, 

onde Carvalho (2011, p. 257) explica que esta interação não se trata somente da relação 

professor-aluno, mas também “com os problemas, os assuntos, a informação e os valores 

culturais dos próprios conteúdos com os quais estamos trabalhando em sala de aula.” 

(CARVALHO, 2013, p.4).  

Ainda sobre isso, Carvalho (2013, p.4) examina o conceito vigotyskiano de “zona de 

desenvolvimento proximal”, onde esclarece sobre a capacidade de resolver um problema sem 

ajuda, através daquilo que já foi aprendido, utilizando para resolução de problemas (nível de 

desenvolvimento real) e aquilo que o indivíduo consegue resolver com ajuda de um grupo ou do 

professor (nível de desenvolvimento potencial), trata-se daquilo que o indivíduo potencialmente 

pode aprender a partir da cooperação. Ainda mostra o quanto estes conceitos indicam a causa 

pela qual o trabalho em grupo ser uma atividade exitosa em sala de aula. 

 Com o conceito de zona de desenvolvimento proximal podemos entender o porquê os 

alunos se sentem bem nesta atividade: estando todos dentro da mesma zona de 

desenvolvimento real é muito mais fácil o entendimento entre eles, às vezes mais fácil 
mesmo do que entender o professor. (CARVALHO, 2013, p. 5)  

 

O terceiro ponto a autora discorre sobre a atividade do professor. Segundo a autora, ele tem o 

papel decriar questões que estimulem a argumentação, fazendo com que os estudantes se 

envolvam na construção de seu conhecimento. Ressalta que estas questões devem ser um 

percurso lógico sobre a construção dos conceitos, divididas em três vertentes principais: “o que 

foi feito?” – proposta de sistematização; “como foi feito?” – proposta de tomada de consciência 

da sistematização; “por que foi feito?” – proposta de buscar justificativas e explicações. 
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O quarto ponto fala sobre a necessidade de que o aluno não se sinta inibido e desconfortável, 

mas que esteja ciente convencido que suas ideias não serão rejeitadas. A autora chama de 

“ambiente encorajador”. 

Sobre o quinto ponto, a autora segue a ideia de levar em consideração os conceitos 

espontâneos do estudante, aqueles que provêm dos seus conhecimentos prévios e surgem do no 

contexto de sala de aula e não devem ser tratados com uma conotação negativa pelo professor, 

“[...] pois são a partir dos conhecimentos que o estudante traz para a sala de aula que ele procura 

entender o que o professor está explicando ou perguntando.” (CARVALHO, 2013, p. 6) 

Carvalho (2013, p. 6), inicia o sexto ponto citando Bachelard, afirma sobre a necessidade do 

problema, pois é como o aluno constrói seu conhecimento. Para isso, este conhecimento tem que 

ser resposta a uma questão, este problema deve fazer sentido, ter relação com suas vivências. 

Essa questão ou este problema, para ser uma questão para os alunos, deve estar dentro de 

sua cultura, sendo interessante para eles de tal modo que se envolvam na busca de uma 

solução e na busca desta solução deve-se permitir que exponham seus conhecimentos 

espontâneos sobre o assunto. (CARVALHO, 2013, p.6) 

 

No sétimo ponto, Carvalho (2011, p. 259) pondera sobre a necessidade de incluir as relações 

Ciências, Tecnologia e Sociedade (CTS), fundamental no processo de alfabetização científica, 

não podendo o professor estar alheio a este assunto ao montar as Sequências de Ensino 

Investigativo.  

 O oitavo ponto, Carvalho (2013, p. 7) reflete sobre a passagem da linguagem cotidiana para a 

linguagem científica, alertando que “[...] essa transformação, da palavra que os alunos trazem 

para a sala de aula, com significados cotidianos, para a construção de significados aceitos pela 

comunidade científica tem um papel importante na construção de conceitos.” (CARVALHO, 

2013, p.7) 

Portanto, para Carvalho (2011) além de ser necessário criar condições para construção do 

conhecimento científico no planejamento de SEIs, o professor deve estar atento para favorecer as 

interações sociais dos indivíduos envolvidos no processo, deve criar um ambiente encorajador, 

elaborando questões a partir dos conhecimentos que os alunos trazem para sala de aulas. Alerta 

que este planejamento deve levar os alunos a buscarem justificativas e elaborações da situação-

problema proposta, que precisa ser significativa e motivadora e que os ajudem a transpor a 

linguagem cotidiana para a linguagem científica. Deve fazer-lhes construtores de seu próprio 
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conhecimento, além de favorecer o trabalho em pequenos grupos e, consequentemente, a 

interação aluno-aluno.  

 

2.1.3. Planejamento de atividades de ensino por investigação 

Para discussão dos aspectos fundamentais das práticas investigativas, neste trabalho, 

levaremos em consideração o que Machado e Sasseron (2012, p.37) chamam de “Aspectos 

Discursivos do Ensino Investigativo”.Os autores dividem estes aspectos em quatro: “1)a criação 

do problema; 2) o trabalho com os dados; 3) o processo de investigação; e 4) a explicação ou 

internalização dos conceitos.” (MACHADO;SASSERON, 2012, p.37 - grifo do autor). 

O primeiro aspecto do Ensino Investigativo é a criação de problemas. Segundo Machado e 

Sasseron (2012, p.39) neste aspecto “o professor envolve os alunos, levanta os conhecimentos 

prévios e explicita o problema cuja solução não é trivial a eles.”. O segundo aspecto do Ensino 

Investigativo é o trabalho com os dados, onde o educando utilizando-se dos conhecimentos 

disponíveis, quantitativamente classifica, seleciona variáveis e compara ideias. Nas palavras de 

Machado e Sasseron (2012, p.40) “Este item, de „trabalho com dados‟, envolve comparações de 

observações, medidas e seleção de variáveis.” O terceiro aspecto é o processo de investigação. 

Segundo Machado e Sasseron (2012, p.41) “[...] fazem os alunos explorar o fenômeno, pensar 

sobre ele, criar e refutar hipóteses.” O último aspecto é a explicação ou internalização de 

conceitos. Nesta etapa o aluno precisa pensar e construir conceitos sobre a situação-problema. 

[...] o foco central encontra-se na busca do raciocínio sobre as soluções do problema e na 

aplicação do conceito em outro contexto, o que pressupõe um entendimento, fazer com 

que os alunos elaborem explicações. (MACHADO; SASSERON, 2012, p.41) 

 

Quadro 1 - Aspectos Discursivos do Ensino Investigativo 

ASPECTOS AÇÕES 

Criação de problemas 
Levantamento de conhecimentos prévios 

Apresentação do problema 

Trabalho com dados 

Avaliação quantitativa de dados através da 
comparação de observações, medidas e seleção de 

variáveis 

Processo de investigação Criação de hipóteses 

Internalização de Conceitos Construção de conceitos sobre a situação-problema 

Fonte: Machado e Sasseron (2012) 

 

A partir dos quatro aspectos do ensino investigativo, Machado e Sasseron (2012) elaboram 

uma proposta de categoria de perguntas de encaminhamento discursivo para as aulas de ensino 

investigativo.  
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Entendemos que as perguntas feitas pelo professor em aulas investigativas devem conter 

em si intenções claras de exploração da investigação, de relação com as etapas de 

investigação em curso e com os propósitos didáticos insurgentes no planejamento de 

aula. Essas categorias visam a localizar os tipos de perguntas feitas pelo professor nas 

aulas investigativas no que se refere às suas intenções. (MACHADO; SASSERON, 

2012, p.42). 

 

Segundo os autores, é possível destacar quatro categorias. Conforme dizem: “Essas quatro 

categorias abrangem etapas do processo investigativo importantes para o desenvolvimento da 

atividade e se constitui ontologicamente pela intenção contida na ação enunciativa de perguntar.” 

(MACHADO; SASSERON, 2012, p.43). A primeira categoria denomina-se “perguntas de 

problematização” e “relaciona-se a um momento anterior à investigação, no qual se especula 

sobre os conhecimentos prévios e se constitui o problema.” (MACHADO; SASSERON, 2012, 

p.43). A segunda categoria, “[...] „pergunta sobre dados‟ expõe a seleção de dados, eliminação de 

variáveis, acurácia em medidas ou melhor conhecimento dos fatores relevantes ao problema.” 

(MACHADO; SASSERON, 2012, p.43). A categoria “„perguntas exploratórias sobre o processo‟ 

visam a estimular os alunos a relacionar ideias com dados e observações, criando hipóteses, 

refutando e debatendo.” (MACHADO; SASSERON, 2012, p.43). Na quarta categoria, 

“perguntas de sistematização”, Machado e Sasseron (2012) afirmam que explora os limites do 

contexto de investigação exatamente como meio de verificar se a apropriação do conceito foi 

realizada.  

Quadro 2 – Perguntas de Encaminhamento Discursivo para aulas de Ensino Investigativo 

PERGUNTAS AÇÕES 

Perguntas de problematização 
Especulam-se conhecimentos prévios e se constitui o 

problema. 

Perguntas sobre dados 

Análise dos fatores relevantes do problema através da 

seleção de dados, eliminação de variáveis e precisão em 

medidas. 

Perguntas exploratórias sobre o processo 
Estimulam os alunos a relacionar as ideias com dados, 

criando e refutando hipóteses, através do debate. 

Perguntas de sistematização 
Exploram o contexto da investigação para verificar se a 
apropriação de conceitos foi realizada. 

Fonte: Machado e Sasseron (2012) 

Rodrigues (2008, p.52), utilizando os documentos da instituição de pesquisa norte-americana, 

National Research Council (NRC), elenca cinco características essenciais para uma atividade 

investigativa, que podem ser abordadas num espectro de atividades práticas totalmente 

estruturadas até atividades práticas totalmente abertas, conforme se pode observar no quadro 

traduzido e adaptado por Rodrigues (2008, p. 53) de documentos do NCR. 
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Quadro 3 - Variações das sequências de ensino por investigação 

Característica 

essencial 
Variações 

1. Aprendizes 

engajam-se com 

perguntas de 

orientação 

científica. 

Aprendizes colocam 

uma questão. 

Aprendizes 

selecionam entre 

questões, colocam 

novas questões. 

Aprendizes 

delimitam melhor 

e tornam mais 

clara questão 

fornecida pelo 

professor, ou por 

materiais ou 

outras fontes. 

Aprendizes 

engajam-se com 

questão fornecida 

pelo professor, 

materiais ou 

outras fontes.  

2. Aprendizes dão 

prioridade a 
evidências ao 

responderem 

questões. 

Aprendizes 

determinam o que se 
constitui evidências e 

realizam coletas de 

dados 

Aprendizes são 

direcionados na 
coleta de certos 

dados.  

Aprendizes 

recebem dados e 
tem de analisá-

los. 

Aprendizes 

recebem dados e 
instruções de 

como analisá-los.  

3. Aprendizes 

formulam 

explicações a partir 

das evidências. 

Aprendizes formulam 

explicações após 

sumarizarem as 

evidências 

Aprendizes são 

guiados no processo 

de formulação de 

explicações a partir 

de evidências. 

Aprendizes 

recebem possíveis 

formas de utilizar 

evidências para 

formular 

explicações. 

Aprendizes 

recebem 

evidências. 

4. Aprendizes 

avaliam suas 

explicações à luz de 

explicações 

alternativas e 
conectam suas 

explicações aos 

conhecimentos 

científicos. 

Aprendizes examinam 

independentemente 

outros recursos e 

estabelecem relações 

com as explicações. 

Aprendizes são 

direcionados para 

áreas ou fontes de 

conhecimento 

científico. 

Aprendizes são 

informados 

acerca de 

possíveis 

conexões. 

 

5. Aprendizes 

comunicam e 

justificam 

explicações. 

Aprendizes constroem 

argumentos razoáveis e 

lógicos para comunicar 

explicações  

Aprendizes são 

treinados no 

desenvolvimento da 

comunicação. 

Aprendizes 

recebem 

diretrizes para 

tornar sua 

comunicação 

mais precisa. 

Aprendizes 

recebem 

instruções e passo 

a passo e 

procedimentos 

para se 

comunicarem.  

Mais ------------ Nível de autodirecionamento dos aprendizes ------------- Menos 

Menos ------------Nível de direcionamento do professor ou de material ------------ Mais 

Fonte: Rodrigues (2008, p. 53) 
 

Deste quadro se pode perceber o quanto a abordagem investigativa pode ser adaptada ao 

contexto de sala de aula, oferecendo ao professor direcionar de forma mais estruturada seu 

planejamento de atividades ou construir um planejamento que permita a autonomia total do 

estudante na investigação. “O sucesso da aplicação de uma atividade investigativa está 

estritamente ligado ao seu planejamento pelo professor.” (SASSERON, 2013, p. 1189). Esta 

abordagem metodológica oferece ao professor e ao aluno uma ressignificação da prática de 

ensino-aprendizagem, além de promover o aluno, de simples observador, a agente responsável 
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pela construção do seu conhecimento, aprendendo a pensar, criar possíveis soluções, analisar 

dados, dialogar e justificar suas ideias. 

 

2.2. A Abordagem Temática Freireana 

 

2.2.1. Paulo Freire – um recorte histórico: de suas primeiras experiências como educador à 

Pedagogia do Oprimido. 

 

A década de 1950 foi marcada fim do período ditatorial tendo como marco principal a 

promulgação da Constituição Federal de 1946. Em meio a diversos movimentos de 

reivindicações de organizações sociais por maior responsabilização do Estado, a Constituição é 

publicada com uma inspiração liberal democrática, percebida pela presença de garantias a direito 

e liberdade individuais. Neste documento, direitos fundamentais tais como a liberdade de 

pensamento, liberdade cátedra, liberdade de crença, direito à cultura e à educação são 

mencionados, além de, pela primeira vez, responsabilizar o Estado pela promoção de ensino 

público em todos os seus segmentos e por garantir o ensino primário como obrigatório à criança.  

No calor destas discussões sobre direitos sociais, temos os movimentos deeducação e cultura 

popular, travando uma luta ideológica quanto à estrutura do novo sistema educacional proposto 

pela nova constituição. Esses movimentos tinham como principal foco “a concepção da educação 

como instrumento de transformação da estrutura social, cujo objetivo deveria ser o de formar 

pessoas conscientes.” (VENTURA, 2001, p. 9), principalmente no tocante a educação popular de 

adultos.  

Nesta mesma década, Paulo Reglus Neves Freire tem sua primeira experiência como 

educador, lecionando como professor de Língua Portuguesa no mesmo colégio que concluiu seus 

estudos na adolescência, o Colégio Oswaldo Cruz, em Recife, PE. Neste período também, Paulo 

Freire tem o primeiro contato com a educação de trabalhadores adultos, quando ocupa o cargo de 

diretor de Educação e Cultura do Serviço Social da Indústria (SESI). Seu enfoque nesta 

modalidade de ensino permeou grande parte da sua bibliografia, sempre pensando sobre sua 

ressignificação.   

Em 1956, conforme descreve Freire (1996, p.33), foi nomeado por meio de decreto municipal 

nº 1.555 de 09 de agosto de 1956 como membro do Conselho Consultivo de Educação do Recife, 
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sendo posteriormente designado como Diretor da Divisão de Cultura e Recreação do 

Departamento e Documentação e Cultura da Prefeitura Municipal do Recife. Em fim de 1959, 

obtém o título de Doutor em Filosofia e História da Educação e no final do ano seguinte torna-se 

professor efetivo da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Recife, 

tomando posse em janeiro de 1961. 

No ano de 1958, participou do II Congresso Nacional de Educação de Adultos, onde 

apresentou o relatório “A Educação de Adultos e as Populações Marginais: o Problema dos 

Mocambos”.  Freire (1996, p. 35) afirmar que com este documento, Paulo Freire firma-se como 

educador progressista.  

Com uma linguagem muito peculiar e com uma filosofia da educação absolutamente 
renovadora, ele propunha, no relatório, que a educação de adultos das Zonas dos 

Mocambos existentes no Estado de Pernambuco teria de se fundamentar na consciência 

da realidade da cotidianidade vivida pelos alfabetizandos para jamais reduzir-se num 

simples trabalho de conhecer de letras, palavras e frases. [...] Propôs uma educação de 

adultos que estimulasse a colaboração, a decisão, a participação e a responsabilidade 

social e política.(FREIRE, 1996, p. 35) 

 

Em 1960, temos a criação do Movimento de Cultura Popular (MCP), pela Prefeitura 

Municipal de Recife expandido, num segundo momento, para o interior de Pernambuco. Paulo 

Freire assumira o cargo de diretor na Divisão de Pesquisas. Para o movimento, “a educação era 

concebida como proporcionadora das condições intelectuais para um maior esclarecimento dos 

trabalhadores.” (VENTURA, 2001, p. 10). Consistia em uma ação para proporcionar 

oportunidade educacional de alfabetização aos jovens e adultos de todo aquela região. “Ao 

contrário das práticas tradicionais de alfabetização, voltadas prioritariamente para o aprendizado 

instrumental, o grupo representado por Paulo Freire muda o foco para o sentido da aprendizagem 

na vida das pessoas.” (VENTURA, 2001, p.11). 

Ventura (2001, p.10) ainda afirma que experiências de alfabetização de adultos, realizadas 

pelo Movimento Popular do Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife, vinham 

ganhando notoriedade pelo seu caráter diferenciado, principalmente na adaptação de conteúdos a 

realidade social do homem comum.  

Em 1963, Paulo Freire e seu grupo de extensão da Universidade do Recife, conforme Ventura 

(2001, p. 63), iniciam uma experiência de alfabetização de Adultos na cidade de Angicos/RN e 

devido ao efetivo sucesso do projeto, ficou popularizado como “Método Paulo Freire”, sendo 

absorvido por diversos movimentos por se tornar um instrumento prático e eficaz.  
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Em 1964, Paulo Freire é convidado a auxiliar na elaboração do Plano Nacional de 

Alfabetização de Adultos e neste mesmo ano, é convidado pelo Ministro da Educação Paulo de 

Tarso Santos, do governo João Goulart, para coordenar o Programa Nacional de Alfabetização de 

Adultos, programa extinto em seguida ao golpe militar, por ser considerado subversivo.  

Ana Maria Araujo Freire (1996, p. 42) afirma que em setembro deste mesmo ano, após estar 

em asilo na embaixada da Bolívia, Paulo Freire partiu para este país sob guarda do próprio 

Embaixador da Bolívia. Em novembro, foi para Santiago, Chile e lá viveu até abril de 1969, 

“trabalhando como assessor do Instituto de Desarollo Agropecuário e do Ministério de 

Educación do Chile e como consultor da UNESCO, junto ao Instituto de Capacitación e 

Investigación em Reforma Agrária do Chile.” (FREIRE, 1996, p. 42 – grifo nosso)  

Em 1968, a partir das experiências vividas como educador de adultos trabalhadores no Brasil 

e camponeses no Chile, escreve sua obra de maior destaque: Pedagogia do Oprimido. O livro 

descreve uma pedagogia de emancipação do oprimido, libertadora e que o transforma em sujeito 

construtor da sua própria história. Propõe uma educação dialógica, problematizadora, 

contextualizada e crítica. Um rompimento com a pedagogia da classe dominante.  

Paulo Freire esteve por dezesseis anos no exílio, durante este tempo trabalhou na 

Universidade de Harvard, entre 1969 e 1970, mudou-se para Genebra e a serviço do Conselho 

Mundial das Igrejas, do qual foi Consultor Especial do Departamento de Educação, esteve na 

África, Ásia, Oceania e América, auxiliando a sistematização de planos de educação aos países 

que haviam conquistado sua independência política. Foi também professor da Universidade de 

Genebra, na Suíça. Retornou ao Brasil no ano de 1979, após ter recebido de volta seu passaporte, 

que havia sido retido como punição recebida por ele no período da ditadura militar e foi revertida 

pela Lei da Anistia Política, publicada neste mesmo ano. 

 

2.2.2.A Pedagogia do Oprimido 

 

O tópico tem como intuito evocar a reflexão sobre a pedagogia deste livro, que diverge da 

pedagogia das classes dominantes, opressora e desumanizante, e se propõe como uma pedagogia 

construída com o oprimido, que contribua para a libertação de homens em situação de opressão, 

que é humanista e que estimule a “vocação ontológica e histórica de ser mais” (FREIRE, 2011, p. 
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72).  Não pode ser feita de forma assistencialista nem impositiva, mas uma visão de educação 

dialógica, através da reflexão ação do homem sobre o mundo.  

A obra é dividida em uma introdução, cognominado “Primeiras palavras” e quatro capítulos: 

1. “Justificativa da pedagogia do oprimido”; 2. “A concepção „bancária‟ da educação como 

instrumento da opressão. Seus pressupostos, sua crítica”; 3. “A dialogicidade: essência da 

educação como prática de liberdade”; e 4. “A teoria da ação antidialógica”. 

Em sua introdução, Freire adverte sobre o medo da liberdade, da consciência crítica, 

ponderando a relação entre a passividade da opressão e o fanatismo destrutivo. Freire (2011, 

p.32) afirma que “a conscientização, que lhe possibilita [o oprimido] inserir-se no processo 

histórico, como sujeito, evita os fanatismos e o inscreve na busca de sua afirmação.” Este 

processo implica em uma postura radical crítica, através da leitura da realidade para transformá-

la. Todavia, a radicalização tende a ser entendido pela classe dominante como uma ameaça, como 

diz o autor, ao status quo, gerando a sectarização, alienante e castradora, que busca frear a 

emancipação do oprimido – assunto muito abordado em seu primeiro livro “Educação como 

Prática de Liberdade”.  

O primeiro capítulo, “Justificativa da pedagogia do oprimido”, o autor discute a 

desumanização, reconhecendo ser uma realidade histórica resultado de exploração, opressão e 

violência dos opressores. Este processo, afirma o autor, além de ser uma distorção da vocação 

ontológica do oprimido em ser mais, é também dos opressores. 

No entanto, Freire afirma que este processo de desumanização, na qual o opressor tende a 

subjugar o oprimido, só pode ser superado “quando os oprimidos, ao buscarem recuperar sua 

humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sentem idealistamente opressores, nem se 

tornam, de fato, opressores dos opressores, mas restauradores da humanidade de ambos.” 

(FREIRE, 2011, p. 41), desta forma, o autor afirma que neste processo de recuperação de 

humanidade, é necessário uma “pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto de 

reflexão dos oprimidos [...]”, não podendo ser, portanto, elaborada pelos opressores, e sim um 

instrumento para a descoberta crítica do oprimido de sua realidade. 

A libertação, por isto, é um parto. E um parto doloroso. O homem que nasce deste parto 

é um homem novo que só é viável na e pela superação da contradição opressores-

oprimidos, que é a libertação de todos.  

A superação da contradição é o parto que traz ao mundo este homem novo não mais 

opressor; não mais oprimido, mas homem libertando-se. (FREIRE, 2011, p. 48) 
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Neste capítulo Freire ainda aborda que a negação de humanidade ao oprimido, uma violência 

ao seu direito de ser, tem como reação um ato de rebelião tão violento quanto à violência sofrida.  

E desta forma, afirma que “[...] somente os oprimidos, libertando-se, podem libertar os 

opressores. Estes, enquanto classe que oprime, nem libertam, nem se libertam.” (FREIRE, 2011, 

p. 60).   

Este processo de violência, “cria nos opressores uma consciência fortemente possessiva” 

(FREIRE, 2011, p. 62). E essa possessão que transforma em “coisas” os homens oprimidos, faz 

com que os opressores só entendam o mundo, os homens e tudo que os cerca como “objetos do 

seu domínio”, a esses, Freire (2011, p.63) afirma que “nesta ânsia irrefreada de posse, 

desenvolvem em si a convicção de que lhes é possível transformar tudo em seu poder de 

compra.” O autor denomina este impulso de “consciências necrófilas”. Ainda, evoca um 

problema quando representantes do polo opressor aderem à luta dos oprimidos por libertarem-se, 

levando consigo seus preconceitos, marcas de sua origem. A esta “cultura de silêncio”, Paulo 

Freire (2011, p.66) define como “desconfiança de que o povo seja capaz de pensar certo. De 

querer. De saber.”. 

Fazer esta adesão e considerar-se proprietário do saber revolucionário, que deve, desta 

maneira, ser doado ou imposto ao povo, é manter-se como era antes. [...] dizer-se 

comprometido com a libertação e não ser capaz de comungar com o povo, a quem 

continua considerando absolutamente ignorante, é um doloroso equívoco. (FREIRE, 

2011, p. 66) 

 

Ao falar sobre a situação concreta dos oprimidos, Paulo Freire, relata que uma das estruturas 

de dominação é a dualidade existencial dos oprimidos, que introjetam a sombra do opressor, 

entendendo que por “[...] poder do destino, ou da sina ou do fado – potências irremovíveis – ou a 

uma distorcida visão de Deus.”, devem aceitar seu sofrimento e exploração, pois neles está a 

vontade de Deus. Constroem sobre si e sobre outros oprimidos a autodesvalia, crendo na 

invulnerabilidade do opressor. “Muitas vezes insistem em que nenhuma diferença existe entre 

eles e o animal e, quando reconhecem alguma, é em vantagem do animal. „É mais livre do que 

nós‟ dizem.” (FREIRE, 2011, p. 70). No entanto, quando ocorre “[...] as primeiras alterações 

numa situação opressora, se verifica uma alteração nesta autodesvalia.” (FREIRE, 2011, p. 70) 

Para Freire, a ação libertadora deve estar através da reflexão e ação, transformar a 

dependência dos oprimidos em independência. Assim, devem ser inseridos criticamente na 

situação através do diálogo crítico e libertador. “O convencimento dos oprimidos de que devem 
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lutar por sua libertação não é doação que lhes faça a liderança revolucionária, mas resultado da 

conscientização.” (FREIRE, 2011, p. 74)  

Porque assim é, a educação a ser praticada pela liderança revolucionária se faz 

cointencionalidade. 

Educador e educandos (liderança e massas), cointencionados à realidade, se encontram 

numa tarefa em que ambos são sujeitos no ato, não só desvelá-la e, assim, criticamente 

conhecê-la, mas também no de recriar este conhecimento. (FREIRE, 2011, p. 77-78) 

 

O autor conclui o capítulo afirmando que o engajamento na busca da libertação, os oprimidos 

refazem sua realidade, por meio de uma pedagogia humanizadora, onde as lideranças e os 

oprimidos estabeleçam uma relação dialógica permanente.   

O capítulo dois “A concepção „bancária‟ da educação como instrumento da opressão. Seus 

pressupostos, sua crítica” discorre sobre as relações educador-educando, afirmando que são 

marcadas pelo caráter narrativo, onde “o educador, aparece como seu indiscutível agente, como 

seu real sujeito, cuja tarefa indeclinável é „encher‟ os educandos dos conteúdos de sua narração.” 

(FREIRE, 2011, p. 79) e utilizando-se de conteúdos desconectados da realidade, transforma a 

educação em “[...] um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador, o 

depositante.” (FREIRE, 2011, p. 80) 

Esta concepção de educação “bancária” caracteriza-se pela presença do sujeito do processo 

narrador, o educador, aquele que sabe,pensa, disciplina, atua e escolhe os conteúdos 

programáticos, enquanto os educandos são objetos ouvintes, aqueles que nada sabem, que deve 

ser imposta a passividade, em lugar da transformação.  

Na concepção “bancária” que estamos criticando, para qual a educação é o ato de 

depositar, de transferir, de transmitir valores e conhecimentos, não se verifica nem pode 

verificar-se esta superação. Pelo contrário, refletindo a sociedade opressora, sendo 

dimensão da “cultura do silêncio”, a “educação” “bancária” mantém e estimula a 

contradição. (FREIRE, 2011, p. 82) 

 

A crítica de Freire ao que chama de “concepção bancária” de educação é que o exercício para 

os estudantes deste processo de depósitos, de arquivamentos, diminui a possibilidade de 

desenvolvimento da “[...] consciência crítica de que resultaria a sua inserção no mundo, como 

transformadores dele. Como sujeitos.” (FREIRE, 2011, p.83) 

Freire (2011, p. 83) adverte que a visão “bancária” satisfaz aos interesses dos opressores, pois 

ao anular o poder criador dos educandos, estimula sua ingenuidade e não sua criticidade. 

Prometendo falsa generosidade, através de ações paternalistas, oferecendo uma transformação de 
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mentalidade, integração à sociedade, não mudam as situações que os oprimem, mas mantém os 

oprimidos “domesticados”.  

No entanto, para o autor, somente por meio da educação problematizadora e libertadora, que 

se assenta no compromisso de problematizar o homem em suas relações com o mundo, onde o 

educador é o “mediador de sujeitos cognoscentes” e a contradição educador-educando é superada 

pela relação dialógica. O professor aprende enquanto ensina e o aluno ensina enquanto aprende, 

pelo diálogo, promovendo em ambos um ato cognoscente. 

O antagonismo entre as duas concepções, uma, a “bancária”, que serve à dominação; 

outra, a problematizadora, que serve à libertação, toma corpo exatamente aí. Enquanto a 

primeira, necessariamente, mantém a contradição educador-educandos, a segunda realiza 

a superação. 

Para manter a contradição, a concepção “bancária” nega a dialogicidade como essência 

da educação e se faz antidialógica; para realizar a superação, a educação 

problematizadora – situação gnosiológica – afirma a dialogicidade e se faz dialógica. 
(FREIRE, 2011, p. 95)  

 

Freire afirma que enquanto a visão “bancária” de educação se funda em esquemas verticais, 

arquivamento da narração, dos depósitos feitos pelo educador e das repetições insistentes, a 

educação problematizadora vem romper, propondo uma prática de comunhão onde ambos, 

educador e educando, tornam-se sujeitos do processo.  

Assim é que, enquanto a prática bancária, como enfatizamos, implica uma espécie de 

anestesia, inibindo o poder criador dos educandos, a educação problematizadora, de 
caráter altamente reflexivo, implica um constante ato de desvelamento da realidade. A 

primeira pretende manter a imersão; a segunda, pelo contrário, busca a emersão das 

consciências, de que resulte sua inserção crítica na realidade. (FREIRE, 2011, p. 97 e 98) 

 

Conclui o capítulo afirmando que o compromisso que a educação problematizadora expõe é 

que homens submetidos à dominação, a partir da percepção da relação homem-mundo, 

aprofundem-se na tomada de consciência e lutem por sua emancipação.  

“A dialogicidade: Essência da educação como prática da liberdade” é o título do terceiro 

capítulo, nele Paulo Freire adentra em considerações a respeito da “essência do diálogo”, afirma 

que somente através da palavra, dos processos de ação e reflexão, a práxis, que são interadas e 

completivas, pois a reflexão sem ação torna-se verbalismo e a ação sem reflexão, ativismo. São 

indicotomizáveis. 

O autor atribui à existência humana o fato de “pronunciar o mundo”, discuti-lo e assim, 

modificá-lo. Afirma que “o diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para 

pronunciá-lo, não se esgotando, portanto na relação eu-tu.” (FREIRE, 2011, p. 109)  
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Por isto, o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se 

solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformando e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um 

sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas 

pelos permutantes. (FREIRE, 2011, p. 109) 

 

Por este motivo, Freire afirma que para educar para liberdade, o diálogo deve se iniciar desde 

a busca com o conteúdo programático, há a necessidade de que o este conteúdo não seja uma 

imposição, mas deve ser “a devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles 

elementos que este lhe entregou de forma desestruturada.” (FREIRE, 2011, p. 116). O programa 

não pode ser verticalizado, e sim permeado das visões de mundo destes educandos e delas o 

educador identificará temas significativos que serão a base do conteúdo programático. “A 

educação autêntica, repitamos, não se faz de A para B ou de A sobre B, mas de A com B, 

mediatizados pelo mundo.” (FREIRE, 2011, p.116) 

Freire argumenta que a partir da realidade concreta e das aspirações do povo é que deve ser 

organizado o conteúdo programático da educação. Desta forma, o autor disserta que é necessária 

a utilização de certas contradições básicas como ferramentas problematizadoras, mas afirma que 

este exercício deve estar atrelado a práxis pedagógica, onde sua reflexão-ação seja patente e 

necessária. 

O que temos de fazer, na verdade, é propor ao povo, através de certas contradições 

básicas, sua situação existencial, concreta, presente, como problema que, por sua vez, o 

desafia e, assim, lhe exige resposta, não só no nível intelectual, mas no nível da ação. 

(FREIRE, 2011, p. 120) 

 

Para esta busca do conteúdo programático, como Freire já afirmou que deve ser dialógica, 

deve se realizar o processo de “[...] investigação do que chamamos universo temático do povo ou 

o conjunto de seus temas geradores” (FREIRE, 2011, p. 121). Para tanto, o autor afirma que a 

metodologia de investigação destes temas geradores não pode contradizer a dialogicidade, pois a 

investigação não se trata de ver nos homens objetos de investigação, mas a pretensão é investigar 

seu “[...] pensamento-linguagem referido à realidade” (FREIRE, 2011, p. 121 e 122). 

Freire continua sua exposição fazendo uma diferenciação entre a situação a-histórica do 

animal, pois o mesmo não pode exercer um ato reflexivo, não tem consciência de suas atividades 

e por esta razão não consegue construir nem transformar seu redor. É um “ser fechado em si”.  O 

homem, no entanto, em suas relações com o mundo e consigo mesmo, “propõe e se propõe”a 

transformar o mundo pelas suas ações decisórias. Os homens, alega Freire (2011, p. 124), “[...] 

não somente vivem, mas existem, e sua existência é histórica.” 
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Por esta consciência de si e consciência de mundo, conseguem separar-se do mundo e 

entender sua existência histórica. A esta percepção de corpo consciente, separado do mundo e 

decidindo no mundo, faz do homem um ser histórico-social. Paulo Freire chama de “atos-limite”, 

que o momento em que os homens percebendo os obstáculos da sua libertação, as “situações-

limite”, dirigem-se a superação destes de forma que deixam de serem barreiras insuperáveis e 

passam a ser a possibilidade do ser mais.  

No momento em que a percepção crítica se instaura, na ação mesma, se desenvolve um 

clima de esperança e confiança que leva os homens a se empenharem na superação das 

„situações-limite‟. [...] Superadas estas, com a transformação da realidade, novas 

surgirão, provocando outros „atos-limite‟ dos homens.” (FREIRE, 2011, p. 126) 

 

Para explicar os temas geradores, Freire coloca-os como tarefas envolvidas em situações-

limite que, quando cumpridas, constituem-se em atos-limites.  Sendo assim, ao ir além das 

situações-limite, os homens descobrem o “inédito viável”. Portanto, o tema gerador, quando 

superado, provoca a possibilidade de aditar outros temas geradores, com novas tarefas a serem 

cumpridas. 

Freire segue o capítulo tratando da investigação temática que se trata de a investigação das 

relações dos homens com o mundo, seu pensamento e sua atuação sobre a realidade. Afirma que 

nesta metodologia, investigadores e homens do povo devem ser sujeitos da investigação. Em suas 

palavras: “Investigadores profissionais e povo, nesta operação simpática, que é a investigação do 

tema gerador, são ambos sujeitos deste processo.” (FREIRE, 2011, p. 140). Desta forma afirma: 

“A investigação da temática, repitamos, envolve a investigação do próprio pensar do povo. 

Pensar que não se dá fora dos homens, nem num homem só, nem no vazio, mas nos homens e 

entre homens, e sempre referido à realidade.” (FREIRE, 2011, p. 140). 

Neste processo de investigação, é necessário refletir sobre as “condições tempo-espaciais” 

que marcam sua situacionalidade, o que explica como, marcas feitas por elas no homem e sua 

respectiva ação sobre elas. “Os homens são porque estão em situação. E serão tanto mais quanto 

não só pensem criticamente sobre sua forma de estar, mas criticamente atuem sobre a situação 

em que estão.” (FREIRE, 2011, p. 141). Por este motivo, o autor adverte sobre toda investigação 

deva ter caráter conscientizador e se fazer investigadora do pensar. 

O conteúdo programático deve partir e nascer do povo e não ser imposto, desta forma, para 

ser libertadora, define Freire, “a investigação temática como ponto de partida do processo 

educativo” deve ser “[...] ponto de partida de sua dialogicidade.” (FREIRE, 2011, p. 143). 
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Nesta etapa, Freire orienta que o investigador antes de iniciar a investigação, “um diálogo às 

claras”, uma “[...] conversa informal com eles, em que lhes falarão dos objetivos de sua presença 

na área. Na qual dirão o porquê, o como e o para quê da investigação que pretendem realizar e 

que não podem fazê-lo se não se estabelece uma relação de simpatia e confiança mútuas.” 

(FREIRE, 2011, p. 144). Desta forma, alerta aos observadores que sejam simpáticos e “possuam 

atitudes compreensivas em face do que observam” (FREIRE, 2011, p.144).  

Em seguida tem-se a etapa de “codificação”, onde os observadores, a partir da visualização 

das dimensões parciais da realidade que visitam. Posteriormente, tem-se a “decodificação”, neste 

momento, “os investigadores ora incidem sua visão crítica, observadora, diretamente, sobre 

certos momentos da existência da área, ora o fazem através de diálogos informais com seus 

habitantes.” (FREIRE, 2011 p. 145). Portanto a codificação, ou seja, a observação o investigador 

sobre a realidade daquela área, é ampliada e ressignificada pela decodificação, que é o processo 

de diálogo informal com os habitantes daquele local. 

A próxima etapa da investigação é quando após a leitura dos relatórios nos seminários de 

avaliação, onde. Investigadores e representantes do povo avaliem as observações e se apropriem 

das contradições principais e secundárias dos indivíduos daquela área. Freire afirma que, após 

este processo, “os investigadores já estariam capacitados para organizar o conteúdo programático 

da ação educativa.” (FREIRE, 2011, p.148) 

Freire ainda garante que as ações pedagógicas “[...] a margem de acerto para a ação que se 

desenvolvesse a partir destes dados seria muito mais provável que a dos conteúdos resultantes das 

programações verticais. (FREIRE, 2011, p.148) 

Após a preparação de um leque temático, processo no qual um tema gerador após uma 

reflexão crítica se desencadeia em outros temas, os decodificadores nos „círculos de investigação 

temática‟ nos quais “[...] os participantes vão expondo uma série de opiniões, de si, do mundo e 

de outros.” (FREIRE, 2011, p. 157). Em seguida, é feita da delimitação temática, onde Freire 

(2011, p. 160) afirma que cada especialista deve apresentar um processo de “redução” de seu 

tema.  

A redução temática, portanto, segundo Freire (2011, p. 160), consiste em unidades de 

aprendizagem com núcleos fundamentais e é estabelecia uma sequência que dá a visão geral do 

tema “reduzido”. 
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Logo depois da redução temática tem-se a “codificação” que é “[...] a escolha do melhor 

canal de comunicação para este ou aquele tema “reduzido” e sua representação. ”(FREIRE, 2011, 

p. 162). O autor divide a codificação em simples ou composta, onde na primeira só é utilizado um 

canal de comunicação “[...] o canal visual, pictórico ou gráfico, o tátil ou o canal auditivo.” 

(FREIRE, 2011, p. 162), e na outra, vários canais. 

Finalizando o capítulo o autor relembra que esta visão pedagógica libertadora é dialógica com 

o povo e, em todos os casos, o homem deve se sentir sujeito do seu pensar, através da análise 

crítico-reflexiva sobre a realidade. 

O último capítulo do livro, Paulo Freire analisa os aspectos das ações culturais antidialógica e 

dialógica, reafirmando que “os homens são seres da práxis.” (FREIRE, 2011, p. 167), 

objetivando-o, conhecendo-o e transformando-o pelo seu trabalho. A transformação, portanto,só 

é possível no processo de ação-reflexão. Afirma que no esforço revolucionário da transformação 

a liderança não deve usar os oprimidos como executores de suas determinações. A partir do 

momento que a imposição da sua palavra a eles, a liderança expõe o caráter dominador.  

Assim sendo, para que exista a práxis revolucionária, que se opõe à práxis das elites 

dominadoras, a relação dialógica deverá estar presente e as lideranças revolucionárias devem 

estar atentas a não manterem-se a “sombra” do dominador “dentro” de si e repetir posturas das 

elites dominadoras, tais como a sectarização e a negação ao direito da palavra. 

Podem aspirar à revolução como um meio de dominação também e não como um 

caminho de libertação. Podem visualizar a revolução como a sua revolução privada, o 

que mais uma vez revela uma das características dos oprimidos, sobre que falamos no 
primeiro capítulo deste ensaio. (FREIRE, 2011, p.171).  

 

O autor ainda afirma que para toda a revolução autêntica, é imperativo que haja diálogo com 

as massas populares, deve proporcionar a participação ativa das massas no poder, sua 

expressividade, não podendo negá-las. É fundamental prestar-lhes conta. Quando tais atitudes 

não existem, e ao invés disso temos o engodo para legitimar e a força para reprimir, a mentira, 

temos a reprodução das forças de dominação e opressão. “A nossa convicção é a de que, quanto 

mais cedo comece o diálogo, mais revolução será.” (FREIRE, 2011, p. 172) 

A visão antidialógica entende que o pensar com as massas já não significaria dominar, do 

ponto de vista da dominação, não deixar que as massas pensem é fundamental. A isso Freire 

chamou de absolutização da ignorância, ou seja, ao reconhecer que o outro é absolutamente 

ignorante, o opressor reconhece somente a sua palavra como verdadeira e deve ser imposta aos 
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demais. “Desta forma, é impossível o diálogo. Isto é próprio das elites opressoras que, entre seus 

mitos, têm de vitalizar mais este, com o qual dominam mais.” (FREIRE, 2011, p.181) 

A ação revolucionária, portanto deve possuir um sentido pedagógico e dialógico que deve 

acompanhar todas as suas fases, a essa, Freire chamou de “revolução cultural”. Para ele o 

caminho da revolução é o caminho da abertura às massas populares e não do fechamento a elas. É 

realizada a pelo dialogo e convivência com as massas.  

Freire (2011, p. 185) continua o livro discorrendo sobre as características que definem a ação 

antidialógica, que são: Conquista; Dividir para manter a opressão; Manipulação e Invasão 

Cultural.  

Iniciando pela Conquista, Freire (2011) enfatiza que todo dominador, que por essência é 

antidialógico, pretende sempre em suas ações conquistar o seu contrário “[...] mil formas. Das 

mais duras às mais sutis. Das mais repressivas às mais adocicadas, como o paternalismo.” 

(FREIRE, 2011, p.186) e que esta ação torna o sujeito da conquista [...] objeto conquistado, algo 

a ser possuído pelo conquistador. O autor afirma que através da conquista, o opressor oprime 

“não só economicamente, mas culturalmente, roubando ao oprimido conquistado sua palavra 

também, sua expressividade, sua cultura.” (FREIRE, 2011, p. 186, 187) 

Desta forma, considera o autor que, a conquista deve vir atrelada a uma visão de mundo 

estático, com uma série de engodos que buscam a alienação, através da proposta de que os 

homens se ajustem a ele. 

A segunda característica da ação antidialógica é o processo de Dividir para manter a 

opressão, Freire (2011, p.190, 191) reflete sobre a ação imperativa de dividir as massas 

populares, impedindo-as de se organizarem, anulando assim qualquer ação de união, através de 

diversos métodos, inclusive violência, mas utilizando-se principalmente da alienação, 

manipulação cultural, enfatizando uma visão localista e não incentivando a visão da dimensão de 

totalidade. “Quanto mais se pulverize a totalidade [...] tanto mais se intensifica a alienação. E, 

quanto mais alienados, mais fácil dividi-los e mantê-los divididos.” (FREIRE, 2011, p. 191). 

Dividir para manter o status quo que se impõe, pois, como fundamental objetivo da 

teoria da ação dominadora, antidialógica. [...] Na medida em que a divisão das massas 

oprimidas é necessária à manutenção do status quo, portanto, à preservação do poder dos 
dominadores, urge que os oprimidos não percebam claramente o jogo. (FREIRE, 2011, 

p. 196 e 197) 

A Manipulação, outra característica da ação antidialógica citada por Paulo Freire, se faz na 

ilusória visão de que as massas populares, através exclusivamente de seu esforço, podem 
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ascender socialmente, no entanto, para que isso ocorra, as massas populares devem aceitar 

passivamente os pactos de defesa da burguesia e capital nacional, sendo inseridas na organização, 

através da ascensão social pelo êxito pessoal, voltada exclusivamente às finalidades do 

dominador.  

A manipulação, na teoria da ação antidialógica, tal como a conquista a que serve, tem de 

anestesiar as massas populares para que não pensem. [...] As elites dominadoras sabem 

tão bem disto que, em certos níveis seus, até instintivamente, usam todos os meios, 

mesmo a violência física, para proibir que as massas pensem. (FREIRE, 2011, p.200 e 

201) 

 

A última característica da ação antidialógica é a Invasão Cultural, que como Freire (2011, p. 

205) sintetizou, trata-se da penetração no contexto cultural das massas populares a fim de 

modelar os invadidos à sua visão de mundo, através da imposição. Utilizando-se do argumento da 

inferioridade intrínseca do invadido, “[...] conduz à inautenticidade do ser dos invadidos.” 

(FREIRE, 2011, p.206), fazendo-lhes inserir em sua cultura, padrões rígidos, deformando-a. Se 

afirma na “superioridade” do invasor e a “inferioridade” do invadido. A invasão cultural, que 

serve à conquista e à manutenção da opressão, implica sempre a visão focal da realidade, a 

percepção desta como estática, a superposição de uma visão de mundo na outra (FREIRE, 2011, 

p.216). 

Paulo Freire encerra sua obra tratando sobre a Teoria da ação dialógica, dando enfoque às 

características que a constitui: Co-laboração, União, Organização e Síntese Cultural. Afirma que 

toda ação que seja dialógica, deve passar por estas características, para que promova a libertação 

dos homens.  

A primeira característica a Co-laboração, antagônica à conquista, professa que na ação 

dialógica, os sujeitos transformam o mundo pela dialética das relações constitutivas. “Neste 

processo não existe um sujeito que domina pela conquista e um objeto dominado.” (FREIRE, 

2011, p. 227) Existe um encontro de sujeitos para a transformação. Afirma que toda liderança que 

seja revolucionária, deve basear-se no diálogo, e não no comando das massas populares. 

Freire (2011, p. 229) afirma que na co-laboração, o diálogo leva a problematização da 

realidade e a responder aos seus desafios através da ação de sujeitos dialógicos sobre ela. E que 

“o desvelamento do mundo e de si mesmas, na práxis autêntica, possibilita às massas populares à 

sua adesão.” (FREIRE, 2011, p.229) 

A segunda característica que Freire cita é a União das massas para sua libertação, pois, 

somente pela unidade das massas, por meio das relações solidárias entre os indivíduos, constrói-
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se uma visão das experiências históricas e existenciais. “Significando a união dos oprimidos, a 

relação solidária entre eles não importam os níveis reais em que se encontrem como oprimidos, 

implica também, indiscutivelmente, consciência de classe.” (FREIRE, 2011, p.237) 

Em terceiro lugar, o autor destaca a Organização, desdobramento da união das massas, 

através do conhecimento crítico do momento histórico, visão de mundo e o principal aspecto da 

contradição que vive. “A organização das massas populares em classe é o processo no qual a 

liderança revolucionária, tão proibida quanto estas, de dizer sua palavra, instaura o aprendizado 

da pronúncia do mundo, aprendizado verdadeiro, por isto, dialógico.” (FREIRE, 2011, p.243 – 

grifo do autor) 

Concluindo o capítulo, Paulo Freire destaca o processo de Síntese Cultural, que antagônico à 

invasão cultural, busca uma ação sistematizada e deliberada sobre a estrutura social a fim de 

transformá-la a serviço da libertação dos homens. Promove uma ação cultural dialógica, através 

da superação, nas palavras de Freire (2011, p. 247), da cultura alienada e alienante, promovendo 

uma revolução cultural dialética, onde os sujeitos criam juntas as pautas de ação. A partir do 

entendimento da visão de mundo do povo, incorporando suas aspirações suas reivindicações, mas 

problematizá-las, e com consciência crítica agir na transformação da realidade. 

O povo, por sua vez, enquanto esmagado e oprimido, introjetando o opressor, 

não pode, sozinho, constituir a teoria de sua ação libertadora. Somente no 

encontro dele com a liderança revolucionária, na comunhão de ambos, na práxis 
de ambos, é que esta teoria se faz e se re-faz.  (FREIRE, 2011, P. 252) 

 

2.2.3. A Metodologia Abordagem Temática  

 

A abordagem temática é uma metodologia de estruturação de práticas educativas baseada nos 

educadores Paulo Freire e George Snyders. Segundo Delizoicov et al (2007) trata-se de uma 

perspectiva curricular que possui um ensino baseado em temas, com os quais os quais os 

conteúdos das disciplinas são selecionados. “Os temas a que se referem são objetos de estudo a 

ser compreendido no processo educativo e, na perspectiva epistemológica, aqui adotada, 

constituem objetos de conhecimento” (DELIZOICOV et al, 2007, p. 189 – grifo dos autores)  

Segundo Delizoicov (2007, p.190) o aspecto mais significativo desta modalidade é a 

proposição quanto ao currículo escolar, que se afasta de uma abordagem conceitual, onde o 

currículo é organizado com base nos conteúdos de ensino, e se aproxima de uma abordagem na 

qual “[...] a conceituação científica que deve ser abordada no processo educativo é subordinada 
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tanto às temáticas significativas como à estrutura do conhecimento científico, das quais se 

selecionam os conceitos científicos que comporão os conteúdos programáticos escolares [...]” 

(DELIZOICOV et al, 2007, p. 190). 

Baseada nos pressupostos teóricos metodológicos da pedagogia de Paulo Freire, tem como 

principal aspecto a participação ativa do educando em todos os processos da ação educativa, 

tornando-o sujeito da construção do conhecimento. 

[...]nas condições de verdadeira aprendizagem, os educandos vão se transformando em 

reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, 

igualmente sujeito do processo. (FREIRE, 2009, p.26) 

 

Esta abordagem envolve atividades educativas construídas através de uma situação-problema 

que considera o contexto de vida que os alunos estão inseridos.  

[...] a experiência existencial do educando é o ponto de partida da „educação 

problematizadora‟, que o considera num contexto de vida (numa realidade) passível de 

ser conhecido e modificado. (DELIZOICOV, 1983, p.86) 

 

As situações-problema, desta temática, são estruturadas através de um currículo organizado 

em temas geradores construídos pela análise dos conteúdos a partir da realidade do aluno e o 

diálogo entre professor e comunidade escolar.  

Deste modo, em termos instrucionais, o tema gerador, apreendido durante o processo da 

investigação temática „gerará‟ um conteúdo programático, proposto por educando e 

educadores, relacionado diretamente à “realidade” do aluno. (DELIZOICOV, 1983, p. 

86) 

 

Delizoicov (1983, p.86) ainda afirma que “[...] o professor [...] deve identificar fenômenos ou 

situações de maior relevância na vida sociocultural e econômica da população envolvida.”. 

Conforme afirma Freire (2010, p.16) “Desta forma, são tão importantes para a formação dos 

grupos populares certos conteúdos que o educador lhes deve ensinar, quanto a análise que eles 

façam de sua realidade concreta.” 

Nesta abordagem o aluno, sujeito do conhecimento, relaciona-se diretamente com o objeto de 

conhecimento. Segundo Freire (2009, p. 37) “pensar certo implica a existência de sujeitos que 

pensam mediados por objeto ou objetos sobre que incide o próprio pensar dos sujeitos.” Desta 

forma, o professor assume a função de mediara relação entre o sujeito e o objeto de 

conhecimento. 

Segundo Delizoicov (1983) a abordagem temática freireana deve ser efetuada e cinco etapas, 

nas quais as quatro primeiras são realizadas durante a investigação temática e a última é a 

aplicação em sala de aula. A primeira etapa, Delizoicov (1983) define “[como o momento que] 
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faz-se o „levantamento preliminar‟ das condições da comunidade [...] realiza-se a „primeira 

aproximação‟ e a recolha de dados.”. Em seguida, Delizoicov (1983), destaca que na segunda 

etapa, realiza-se a análise dos dados e a escolha das situações a partir das contradições vividas 

pelos indivíduos, construindo codificações. Na terceira etapa, estas codificações “serão 

discutidas e problematizadas as situações nelas contidas, com objetivo de obter-se os temas.” 

(DELIZOICOV, 1983, P.88). Para iniciar a quarta etapa temos o que Delizoicov (1983) chama de 

“redução temática”, onde “[...] obtêm-se os temas com os quais se gerará o conteúdo 

programático e se produzirá o material didático.” (DELIZOICOV, 1983, P.88). Por fim, a quinta 

etapa, “[...] há uma retomada da ação educativa, numa fase mais ampliada e com o material 

didático a ser utilizado com os alunos já sistematizado.” (DELIZOICOV, 1983, p.88). 

 

2.3. A relação entre o Ensino de Ciências por investigação e a Abordagem Temática 

Freireana 

 

Considerando as estruturas metodológicas das duas abordagens descritas anteriormente, 

Solino e Gehlen (2014) traçam elementos estruturantes de aproximação entre a Abordagem 

Freireana e sua relação com o Ensino de Ciências por Investigação, “[...] tais como: a concepção 

de sujeito e objeto de conhecimento, o papel do problema, a conceituação científica e o papel da 

contextualização.” (SOLINO; GEHLEN, 2014, p.144) 

No entanto, Solino e Gehlen (2013) destacam que existem particularidades, entre as duas 

abordagens, quanto ao enfoque dado à contextualização.  

Apesar da Abordagem Temática Freireana contemplar tanto o direcionamento social 

quanto o conceitual da contextualização [...], há maior ênfase no seu direcionamento 

social[...]O sentido da problematização é conduzir os alunos à percepção e ao 

engajamento de que é possível compreender e superar as contradições vividas por 

eles[...]. (SOLINO;GEHLEN, 2013, p.7) 

As autoras justificam que “no ENCI [...] há uma contextualização com ênfase no 

direcionamento conceitual, uma vez que a problematização presente nas atividades investigativas 

está relacionada a um objeto físico ou fenômeno da natureza.” (SOLINO;GEHLEN, 2013, p.7) 

O desafio em relacionar as duas abordagens pedagógicas é considerar que “[...] o ponto de 

partida das práticas educativas é um problema que não se reduz apenas a um conceito científico, 

mas também envolve o processo de humanização.” (GEHLEN apud SOLINO; GEHLEN, 2014). 

Conforme afirmam Solino e Gehlen (2014, p. 154), “[...] o problema compreende duas 
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dimensões.”. Desta forma pode-se entender que o educador ao levar em consideração os 

conceitos científicos na situação-problema sem atentar para as questões socioculturais, os saberes 

prévios dos educandos, suas inquietações e mazelas, torna este processo vazio de sentido. É a 

partir deste diálogo que o sujeito constrói e reconstrói suas concepções e é capaz de discutir e 

transformar sua realidade. 

Um programa de educação de adultos, por essa razão, não pode ser avaliado apenas pelo 

seu rigor metodológico, mas pelo impacto gerado na qualidade de vida da população 
atingida. A educação de adultos está condicionada às possibilidades de uma 

transformação real das condições de vida do aluno-trabalhador. (Gadotti, 2010, p.32, 

grifo do autor) 
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CAPÍTULO 3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE DE DADOS 

 

Este capítulo apresenta o percurso metodológico realizado para a construção e 

desenvolvimento desta pesquisa. De forma a organizar o trabalho este capítulo está dividido em 

quatro seções complementares, denominadas:  

1. Aspectos da pesquisa;  

2. Investigação temática;  

3. Ação educativa;  

4. Análise de dados. 

 A primeira seção, denominada Aspectos da pesquisa, abordará as questões da pesquisa, 

aspectos éticos envolvidos, a justificativa pela metodologia de abordagem qualitativa, os 

instrumentos utilizados para a coleta de dados, a descrição do percurso metodológico dos roteiros 

investigativos.  

A segunda seção, Investigação temática, será descrito o processo de investigação dialógica do 

universo temático para organizar os temas geradores e o processo de redução temática, quando 

foram escolhidos os conteúdos programáticos a serem delimitados. 

A terceira seção, Ação educativa, abordará os roteiros de ensino investigativo, elaborados e 

praticados nos encontros presenciais, além disso, serão narrados e discutidos os efeitos dos 

encontros presenciais na construção do conhecimento científico e contextualização à realidade de 

vida dos educandos. 

 

3.1. Aspectos da Pesquisa 

3.1.1. Questões da Pesquisa 

No primeiro capítulo desta dissertação, buscou-se traçar um panorama político, histórico e 

social que revelam o quanto a Educação de Jovens e Adultos ao longo dos anos vem 

repetidamente reproduzindo os instrumentos de dominação de massas, descrito por FREIRE 

(2011) como ação antidialógica da opressão que, por meio da conquista, divisão, manipulação e 

invasão cultural, pela oferta de uma ilusória possibilidade de ascensão social por meio do esforço 

pessoal, no entanto, mantém o domínio opressor, tornando o oprimido um objeto a ser comprado, 

reproduzindo um histórico de exclusão social.  
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Buscando traçar um perfil político-pedagógico da rede CEJA, por meio da análise de sua 

história desde sua implementação como política pública do governo militar, exemplo de modelo 

de educação deste regime, passando pelo período de redemocratização e as tentativas de proposta 

de uma Educação de Jovens e Adultos que fosse efetivamente pensada para este público, fica 

claro que apesar de avanços legais, esta modalidade de ensino ainda sofre com uma proposta 

adaptada do ensino regular, descontextualizada do seu público heterogêneo, onde as disciplinas 

não estabelecem relações integradas e distante de suas necessidades. 

Além disso, é patente pela experiência deste pesquisador como docente da unidade CEJA 

Itaboraí, que a proposta metodológica adotada pela Rede CEJA para ensino de Biologia/Ciências 

pouco auxilia ao desenvolvimento da alfabetização científica destes educandos, visto ser uma 

modalidade de educação semipresencial, onde o estudante somente busca o professor em 

situações de dúvida, no entanto, intimidado e desmotivado pela cultura institucionalizada de 

afastamento entre educador-educando, pouco procura esta ajuda. Percebe-se também a esporádica 

e incipiente oferta de formações continuadas para os docentes. Desta forma, os alunos recebem o 

conteúdo de forma estática, nos fascículos, e mostram total dificuldade de aproximar aqueles 

conceitos de sua realidade concreta. 

Mediante isso, esta pesquisa foi orientada pelas seguintes questões: 

1. Uma proposta alternativa ao ensino de Ciências/Biologia poderia dinamizar o ensino 

destas disciplinas no CEJA Itaboraí? 

2. Utilizando a metodologia de ensino por investigação relacionada à abordagem 

temática freireana, seria possível, a partir do contexto social dos educandos 

envolvidos, auxiliar o processo de alfabetização científica e desenvolvimento de 

criticidade? 

3. Quais os sucessos e dificuldades seriam encontrados ao produzir e praticar com os 

alunos, roteiros de ensino por investigação? 

 

3.1.2. Aspectos éticos da pesquisa 

 

Baseado na resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, 

que determina que “toda a pesquisa envolvendo seres humanos deverá ser submetida à apreciação 

de um Comitê de Ética em Pesquisa”, e também no artigo 2º, inciso X e artigo 3º inciso IX da 
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Resolução do Conselho Nacional de Saúde, nº 510 de 07 de abril de 2016, que esclarece sobre 

possíveis riscos da pesquisa e compromisso do pesquisador de não criar, manter ou ampliar 

situações de risco ou vulnerabilidade para indivíduos e coletividade. Em acordo com os aspectos 

legais, submeteu-se esta pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Filosofia e 

Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), antes de realizar-se a 

etapa empírica.  

No entanto, tal procedimento somente foi possível após cumprimento das exigências do CEP-

CFCH, que foram: a emissão de parecer favorável à realização da pesquisa por professores do 

programa de pós-graduação em que esta pesquisa está vinculada; Termo de anuência da unidade 

de ensino em que a pesquisa será realizada; Termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) de 

todos os participantes da pesquisa; Declaração de compromisso do pesquisador de encaminhar e 

divulgar os resultados obtidos pela pesquisa; Declaração de infraestrutura de departamento da 

universidade para realização da pesquisa; entre outros documentos. 

Cumprida estas exigências, submeteu-se este trabalho ao comitê de ética em 20 de fevereiro 

de 2019 e após o cumprimento de algumas exigências, o projeto recebeu parecer favorável ao 

prosseguimento da pesquisa em 24 de abril de 2019. Após aprovação, a pesquisa efetivamente 

teve início.  

 

3.1.3. Metodologia da pesquisa e coleta de dados 

 

Esta pesquisa tem como embasamento metodológico a abordagem qualitativa etnográfica, a 

qual tem como propósito principal a interpretação de questões sociais e dos significados dados a 

elas pelos indivíduos envolvidos. Diante disso, o trabalho tem um enfoque descritivo, com 

interesse nas perspectivas dos participantes, buscando refletir sobre os processos de ensino-

aprendizagem e não sobre resultados quantificáveis e estatísticos. A pesquisa tem como principal 

enfoque investigar as contribuições de roteiros de ensino por investigação na dinamização do 

ensino de Ciências/Biologia, promovendo a alfabetização científica e estimulando o diálogo 

crítico das contradições sociais que permeiam esta comunidade escolar. 

O início da coleta de dados ocorreu após aprovação do parecer consubstanciado do Comitê de 

Ética em Pesquisa do CFCH. Os dados foram coletados por meio de: 
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a) Caderno de Campo
1
 – Durante o período de trabalho de campo, foi utilizado um 

caderno de notas de campo, nos quais foram anotados dados observados e registros de 

informações pertinentes à pesquisa; 

b) Gravações em áudio e vídeo dos encontros presenciais com os estudantes
2
 – com 

permissão prévia dos mesmos; 

c) Fotografias; 

d) Atividades escritas realizadas pelos alunos; 

Como os encontros presenciais eram realizados mediante interesse e inscrição prévia dos 

estudantes, todos que participaram do encontro assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e estavam cientes das gravações de áudio e vídeo realizadas durante os 

encontros.  

Todos os roteiros e encontros presenciais foram realizados pelo pesquisador que também é o 

professor regente das disciplinas de Ciências e Biologia da unidade escolar. 

 

3.1.4. Descrição do percurso metodológico 

A metodologia do trabalho desenvolve-se em três etapas, a saber: construção, prática em sala 

de aula e avaliação. Essas etapas relacionam a metodologia do Ensino por Investigação com a 

Abordagem Temática Freireana, fortemente embasada na pedagogia freireana, principalmente na 

obra Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 2011). 

A primeira etapa, a “construção”, está firmada nos pressupostos teóricos da abordagem 

temática freireana principalmente no que diz respeito ao processo de investigação temática. Esta 

etapa será dividida em: 

1. Levantamento preliminar; 

2. Análise de dados; 

3. Problemas, a partir de contradições sociais; 

4. Tema gerador; 

5. Redução temática; 

                                                             
1 Os dados colhidos no caderno de campo foram utilizados como materiais de reflexão e consulta e, portanto, não 

foram citados diretamente na pesquisa. Esta fonte de dados foi fundamental para a investigação temática e reflexões 

sobre a construção de atividades dos roteiros.  
2 Os materiais colhidos por gravações de vídeo foram utilizados para obtenção do áudio das falas dos presentes nos 

encontros presenciais. Não foi discriminada na pesquisa qual fala foi transcrita de gravações de áudio e qual foi de 

vídeo.  
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6. Desenvolvimento de três roteiros didáticos investigativos. 

A seguir, iniciará o processo de “prática em sala de aula”, neste momento pedagógico serão 

utilizados os referenciais metodológicos do ensino por investigação, conforme sequencia didática 

descrita abaixo: 

a) Momento de problematização: Neste momento os alunos serão apresentados ao 

problema a ser estudado e planejarão ações para buscar soluções e desenvolverão 

hipóteses para o problema em questão. 

b) Momento de verificação de dados: Os alunos verificarão os dados envolvidos ao 

problema, os apresentarão, selecionando de forma a buscar variáveis que os ajudem a 

construir respostas ao problema. 

c) Momento de construção de conclusões: Os alunos serão levados a socializar as 

conclusões sobre o fenômeno através das análises realizadas. 

d) Momento de sistematização: Momento de aplicação dos conceitos aprendidos 

através de um processo de sistematização, como a construção de relatórios, mapas 

conceituais, modelos, entre outros. Serão estimulados que façam anotações durante os 

roteiros, para que sirvam de auxílio à construção das respostas no momento de 

sistematização. 

e) Momento de contextualização: Um momento onde discutirão como os problemas 

científicos se relacionam com as questões sociais, levando em consideração as 

situações-limites e contradições sociais que estão inseridos. O foco é a discussão de 

fenômenos científicos com a realidade como objeto de estudo. 

A última etapa, “Avaliação”, foi desenvolvida através da observação das oficinas em ação, 

registrando as formas de interação dos estudantes com as atividades propostas. Foi feita uma 

reavaliação das oficinas propostas por meio de grupos focais. 

3.2. Investigação temática
3
 

Seguindo os pressupostos de Freire (2011), que afirma que o diálogo começa na busca do 

conteúdo programático, onde o educador pergunta o que vai dialogar com o educando. E que a 

busca do tema gerador se dá pela investigação do pensar do homem sobre sua realidade, ou seja, 

as relações homem-mundo. “A investigação da temática, repitamos, envolve a investigação do 

                                                             
3 Todos os diálogos transcritos dos encontros para discussão dos temas geradores neste tópico foram resultado de 

dados colhidos no caderno de campo e referem-se a encontros realizados em datas diferentes na unidade escolar. 
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próprio pensar do povo. Pensar que não se dá fora dos homens, nem num homem só, nem no 

vazio, mas nos homens e entre os homens, e sempre referido à realidade.” (FREIRE, 2011, p.140) 

Seguindo estas recomendações, para delimitar os temas geradores que darão origem aos 

roteiros de ensino por investigação, foi realizado na unidade escolar um chamamento ao diálogo. 

Esclarecendo que seriam construídos encontros presenciais baseados nas demandas propostas 

pelos educandos, foram agendados encontros para realização de rodas de conversas.  

Estas rodas de conversas aconteceram na sala de leitura Joaquim Manoel de Macedo, no 

CEJA Itaboraí, e para fins de registro, todas as informações pertinentes à pesquisa foram 

descritas em caderno de campo do pesquisador.    

Aconteceram duas rodas de conversas com aproximadamente 15 alunos em cada, jovens e 

adultos de idades variadas, estudantes do segundo segmento do ensino fundamental e do ensino 

médio. Os alunos permaneciam no encontro o tempo que eles entendiam necessário, portanto, em 

momentos durante os encontros, estavam presentes menos que 15 alunos, em outros, acresciam-

se mais alunos.  

Os encontros foram iniciados com um esclarecimento do pesquisador quanto os motivos 

pelos quais tais encontros estavam sendo propostos, que se tratava de uma pesquisa com intuito 

de construir, em diálogo, oficinas de ensino Biologia baseadas em temas a serem construídos nos 

momentos de grupos focais. 

Em seguida, foi proposta uma pergunta problematizadora pelo pesquisador para que os 

educandos expusessem as contradições sociais daquele grupo. Inicialmente foi pensado para 

pesquisa um conjunto de perguntas relacionadas aos temas Saúde, Meio Ambiente e 

Alimentação, no entanto, como não havia interesse por parte do pesquisador na imposição de 

conteúdos e para favorecer a real participação dos alunos, foi utilizada uma pergunta bem aberta 

para que os mesmos não fossem sugestionados a algum conteúdo específico, buscando tentar 

perceber mais claramente as situações-limites que estão inseridos. A pergunta realizada foi a 

seguinte: “Ao pensar em Ciências/Biologia, quais assuntos relacionados ao seu dia-a-dia, você 

gostaria de estudar?” 

Em seguida foi dada a oportunidade de que expusessem as situações cotidianas que 

conseguiam perceber conceitos científicos e que gostariam de mais informações. O pesquisador 

buscou manter o diálogo com os integrantes do grupo enquanto realizava o registro das 

informações disponibilizadas.  
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As respostas foram as mais diversas possíveis, no entanto, ficou patente em todas elas a 

relação direta com a realidade social inserida. 

O primeiro conceito a ser proposto estava relacionado à alimentação. Um estudante 

perguntou como definir até que ponto pode considerar um alimento saudável, dando exemplos 

sobre a diferença entre o leite integral em caixa que possui maior durabilidade, demorando mais 

para estragar em relação ao leite de saco plástico. Questionou porque a maior durabilidade 

tratando-se do mesmo produto. Um grupo de alunos assentiu com a cabeça e outros aproveitaram 

o tema para perguntar sobre os processos de industrialização de alimentos e sobre a adição de 

produtos químicos. Outros temas surgiram como a relação da obesidade, alimentação e atividades 

físicas e o uso de agrotóxicos na produção de legumes, frutas e verduras.  

O segundo conceito levantado foi sobre como as plantas se desenvolvem e se alimentam. 

Uma senhora questionou sobre as diferenças morfológicas em várias plantas presentes no seu 

jardim. 

O terceiro conceito tratava-se de problemas relacionados ao saneamento dos bairros que 

residiam. Neste momento, problemas de descarte do lixo, a falta de coleta por órgãos do poder 

público, sua contaminação, conscientização sobre o descarte indevido foram amplamente 

discutidos. Muitos se lembraram de situações cotidianas como a queima de lixo por algum 

conhecido e o descarte em locais inadequados como terrenos baldios e rios.  Outro conceito 

relacionado era a questão das enchentes nas comunidades e a qualidade da água dos poços da 

região. A maioria dos alunos presentes no grupo focal fazia parte do bairro de São Joaquim, que, 

segundo os estudantes, tem uma carência extrema de saneamento básico, afirmaram que a coleta 

de lixo é esporádica, por muitas vezes não ocorre. A comunidade sofre com problemas de 

enchentes e não há abastecimento oficial de água.  

Um aluno que havia chegado após o início do segundo encontro, contribuiu com a discussão 

questionando sobre o aparecimento de novas doenças, que no passado não eram comuns, dando 

exemplos do Zika vírus e Chikungunya. Neste momento, diversos alunos concordaram e citaram 

diversos familiares, conhecidos e alguns alunos, inclusive, acometidos por estas doenças. 

Ao falar de doenças, um estudante de mais idade expôs o receio das vacinas, suas dúvidas 

sobre boatos de contaminação, desenvolvimento de câncer, entre outras situações.  
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Estes temas foram debatidos e os estudantes sentiram-se tão à vontade no encontro que a 

reunião se estendeu por mais tempo que havia sido programado, os alunos discutiam os temas e já 

expunham suas convicções e conhecimentos sobre os assuntos. 

Posteriormente, foi realizada a análise dos registros e o processo de definição dos problemas, 

a partir das contradições sociais. Os problemas desdobraram-se em seis temas: 

a) Problemas com descarte de lixo; 

b) Alimentação; 

c) Enchentes; 

d) Qualidade da água consumida; 

e) Surgimento de doenças; 

f) Vacinas
4
. 

Para atender a maior quantidade de temas, definiu-se como tema gerador: Alimentação e 

Saúde. Este tema se desdobrou em três roteiros de ensino por investigação que, após o processo 

de “redução temática” (FREIRE, 2011), abordaram os seguintes conteúdos das disciplinas de 

Ciências e Biologia: 

Quadro 4 – Conteúdos abordados por roteiros 

Roteiro Temas Conteúdos abordados 

Roteiro 1 – A 
qualidade da água na 
minha comunidade. 

Água 

a) Ciclo da água; 
b) Poluição da água; 
c) Poluição dos lençóis freáticos. 

Roteiro 2 – 
Alimentação da minha 
família 

Alimentação 
saudável 

a) Alimentação saudável  
b) Nível de processamento dos alimentos – in natura, processados e 

ultraprocessados. 

Roteiro 3 –Arboviroses Doenças 

a) Conceitos de arboviroses, vetor e sintomas; 
b) Ciclo de vida do Aedes aegypti; 
c) Métodos eficazes de controle de vetor e prevenção das doenças. 

Fonte: Candido (2019) 

 

3.3. Ação educativa 

Este tópico tem como intuito descrever, analisar e apresentar resultados do desenvolvimento 

dos três roteiros de ensino por investigação, que constituíram o tema gerador Alimentação e 

Saúde. As situações relatadas buscam organizar as características das atividades, os objetivos em 

                                                             
4 Apesar do tema “vacinas” possuir um grande enfoque social e bastante atual, devido ao curto tempo para 

desenvolver a dissertação, optou-se por não desenvolver tal roteiro visto que o mesmo iria demandar vários 

desdobramentos do tema, fato que prolongaria o cronograma da pesquisa.  
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cada uma delas e as percepções e diálogos feitos pelo educador e educandos ao longo da prática 

das atividades.  

Para realização dos roteiros, foram disponibilizados seis encontros presenciais, dois para cada 

roteiro com duração aproximada de duas horas em cada encontro. As aulas ocorreram no mês de 

maio de 2019, contando com uma média de 15 alunos por aula, cabendo ressaltar que devido à 

especificidade da escola, havia alunos que se retiravam das oficinas antes do seu término e outros 

que chegavam após seu início, mesmo sendo agendadas previamente. Esta rotina é comum nas 

oficinas realizadas na escola devido a característica do corpo discente ser, em grande parte, 

estudantes-trabalhadores.  

O desenvolvimento destes roteiros foi realizado no horário de aula do professor-pesquisador, 

nos momentos chamados de encontros presenciais, propostos no Plano Pedagógico da Rede 

CEJA do Estado do Rio de Janeiro e respeita o currículo estadual proposto para a educação de 

jovens e adultos.  

3.3.1. Objetivos dos roteiros 

Quadro 5 – Objetivos dos roteiros investigativos 

ROTEIROS NÚMERO DE AULAS OBJETIVOS 

Roteiro 1 - 

A qualidade 

da água na 

minha 
comunidade. 

Dois encontros 

presenciais com 

duas horas de aula 
em cada um. 

Compreender alguns aspectos do processo do ciclo da água na natureza. 

Analisar dados do gerenciamento dos recursos hídricos na cidade de Itaboraí - 
RJ, por parte da população e das entidades responsáveis. 

Compreender a relação de Itaboraí - RJ com os recursos hídricos, 

principalmente com relação ao abastecimento de água captada de poços. 

Perceber como as ações humanas têm ajudado na escassez e poluição desse 
recurso. 

Roteiro 2 - 

Alimentação 

da minha 

família 

Dois encontros 

presenciais com 

duas horas de aula 

em cada um. 

Compreender a diferença entre alimentos quanto ao nível de processamento. 

Analisar ingredientes presentes em embalagens de alimentos processados e 
ultraprocessados e relacionar aos alimentos in natura. 

Estimular o consumo de alimentos in natura e à redução da ingestão de 
alimentos ultraprocessados. 

Elaborar um concurso de receitas de sobremesas saudáveis, aplicando os 
conceitos aprendidos em aula. 

Roteiro 3 - 

Arboviroses 

Dois encontros 

presenciais com 

duas horas de aula 
em cada um. 

Identificar sintomas das arboviroses mais comuns no município; 

Compreender ciclo de vida do vetor5; 

Conhecer os principais mecanismos de prevenção; 

Construção de ações comunitárias para combate destas doenças. 

Fonte: Candido (2019) 

 

                                                             
5
 Buscou-se atender este objetivo com a reprodução do vídeo “O mundo macro e micro do Aedes aegypti”   - da 

Fiocruz, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=qmzhpbjxYvk  

https://www.youtube.com/watch?v=qmzhpbjxYvk
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3.3.2. Roteiro 1 – A qualidade da água de minha comunidade. 

 

O roteiro foi dividido em dois encontros presenciais com duração de duas horas cada. Os 

encontros foram realizados nos dias 13 de maio de 2019 e 20 de maio de 2019. Havia a 

necessidade de alguns dias para verificar o desenvolvimento de alguns experimentos, estes foram 

organizados de forma que os que requeriam mais tempo fossem realizados no primeiro encontro 

e, assim, seriam discutidos no segundo encontro.  

 

3.3.2.1.Primeiro encontro presencial 

O encontro presencial se iniciou com a presença de oito alunos, apesar de mais de 20 alunos 

tivessem se inscrito para a participação. Esta situação é muito comum nos encontros presenciais 

da unidade escolar. O estudante adulto, por questões da realidade de vida, tais como trabalho, 

deslocamento, desemprego, situações familiares, entre outros fatores, não consegue manter sua 

freqüência regular na unidade, estas situações são motivadoras do aluno se inscrever na 

modalidade de ensino semipresencial. Ao fim do encontro já estavam mais de 13 alunos presentes 

em sala. 

Inicialmente, um pouco intimidados, foi necessário estimular a participação, provavelmente 

pela própria característica da modalidade de ensino, os alunos já estão acostumados a o estudo 

individualizado e estranham encontros nos quais seja instigada a participação. O professor-

pesquisador iniciou explicando a proposta de trabalho, alertando os alunos da necessidade da 

participação ativa nas atividades a serem desenvolvidas. 

Conforme planejamento de aula, para o primeiro encontro presencial foi indicado à realização 

da atividade de problematização (Anexo 1) e realização do experimento um (Anexo 1), 

experimento dois (Anexo 1) e experimento três (Anexo 1).  

A atividade de problematização foi iniciada com a pergunta: “De onde vem a água que 

abastece o município de Itaboraí? Quais são as principais fontes de abastecimento do 

município?” A questão tinha como principal objetivo a sondagem das percepções que os alunos 

possuíam acerca do abastecimento de água em seu município.  

Para construção de hipóteses, os estudantes foram divididos em dois grupos e após 

dialogarem entre si, buscassem cada grupo expôs as hipóteses criadas. Em seguida o professor 
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solicitou que os alunos respondessem se eles sabiam qual era o tipo de abastecimento de água de 

sua residência e se sabiam a qualidade da água que chegava a sua residência. 

Em seguida, os alunos receberam um trecho do Plano Municipal de Água e Esgoto do 

Município de Itaboraí. RJ do ano de 2014 e foram propostas questões sobre o trecho lido: 

1. Quais são os dois sistemas de abastecimento de água que ocorrem no município? 

2. Qual a porcentagem da população que é atendida pelo abastecimento da CEDAE no 

município? De onde provém a água distribuída pelo sistema da CEDAE no município? 

3. Qual é a porcentagem da população atendida pelo sistema SAAE? De onde provém a 

água distribuída por este sistema? Qual é o controle de qualidade da água captada? 

4. De acordo com os dados obtidos no documento, qual é o percentual total da população 

que não é atendida pelos sistemas de abastecimento de água oficiais no município? 

5. Diante de tais informações, de onde a maioria da população de Itaboraí obtém água 

para seu consumo?  

 Cada grupo, após a leitura coletiva do texto respondeu às perguntas e as socializou com a 

turma. A expectativa era que a partir do texto, chegassem à conclusão que a maior parte da 

população de Itaboraí utiliza poços particulares para obter água, pois não é atendida pelos 

sistemas oficiais de abastecimento de água.  

Fotografia 1 – Momento de Problematização do grupo um – Roteiro Água 

 
Fonte: Candido (2019) 
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Fotografia 2 – Momento de Problematização do grupo 2 – Roteiro Água 

 
Fonte: Candido (2019) 

 

Conforme as perguntas eram feitas pelo professor, os alunos expunham suas respostas e esta 

etapa foi concluída com os alunos chegando à conclusão que a grande parcela da população (71 

% da população) do município de Itaboraí é atendida por águas obtidas de poços domésticos 

irregulares sem nenhuma fiscalização de órgãos públicos competentes. O que ficou percebido, é 

que para os estudantes tal dado não foi surpreendente, antes somente evidenciava uma situação 

tão cotidiana que não percebiam a gravidade da contradição social que os moradores do 

município, e provavelmente estes estudantes, estavam inseridos. “[...] a educação 

problematizadora, de caráter autenticamente reflexivo, implica um constante ato de desvelamento 

da realidade. [...] busca a emersão das consciências, de que resulte sua inserção crítica na 

realidade.” (FREIRE, 2011, p. 98) 
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Diante disso, foram propostas as perguntas norteadoras dos experimentos e das discussões, 

foram elas: “[...] de onde vem a água que alimenta os poços da região? Qual é a qualidade desta 

água? Existe algum fator externo pode influenciar na sua qualidade?” Imediatamente uma aluna 

respondeu: “Dos lençóis (referindo-se aos lençóis freáticos)?”. O professor então responde: “Sim 

dos lençóis, mas como a água chega aos lençóis?” A aluna responde “aí você quer demais!” 

outros alunos respondem “da chuva!”. Este diálogo mostra o quanto deve se atentar aos conceitos 

prévios que o educando trás consigo sobre os conceitos expostos em sala, sendo fundamental que 

sejam estimulados a superação reflexiva de seu conhecimento. Segundo Freire (2011, p. 97) “O 

papel do educador problematizador é proporcionar, com os educandos, as condições em que se dê 

a superação do conhecimento no nível da doxa pelo verdadeiro conhecimento, o que se dá no 

nível do logos.” Seguindo, o professor perguntou: “Como então chega à água no lençol freático? 

Qual é a qualidade desta água? Existe algum fator externo pode influenciar na qualidade desta 

água?” 

 Em seguida, foi oferecido a cada grupo construir um dos experimentos, criando hipóteses 

para cada um deles.Durante o processo de formulação de hipóteses, os grupos mostraram como a 

metodologia investigativa estimula a observação dos fenômenos, o protagonismo, à reflexão dos 

seus conhecimentos prévios além de favorecem a relação dialógica entre aluno-aluno e aluno-

professor. Alguns dos experimentos precisariam de alguns dias para os resultados ficar aparentes, 

portanto, seriam discutidos no segundo encontro. 

 

- Realização do experimento um 

 

Um grupo ficou responsável pela construção de um terrário. Os alunos enquanto montavam o 

experimento foram questionados pelo professor-pesquisador sobre o que deverá ocorrer no 

terrário, o que o terrário busca representar e qual a relação que deverá ter com a água dos poços 

da região. Além disso, foram estimulados a anotar todos os dados percebidos. A proposta tinha 

como objetivo de demonstrar, após alguns dias, o ciclo da água, caracterizado pela evaporação da 

água do solo, do recipiente de água colocado no interior do terrário e a transpiração da planta.  
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Fotografia 3 – Momento de construção de hipóteses do grupo um – Roteiro Água 

 
Fonte: Candido (2019) 

 

Uma aluna inicia a discussão do grupo um após a observação da imagem do terrário 

afirmando: “Bom, como tem uma planta no esquema e as plantas oferecem oxigênio, não é?” 

Interagia com os integrantes do grupo, continuando: “eu sei que tem a ver com as plantas.” Então 

o professor questiona: “Por que tem a ver com as plantas?” Ela não respondeu, mas continua no 

diálogo com seus colegas de grupo: “A terra tem a ver com a filtragem.” Outra integrante do 

grupo pergunta: “De cima pra baixo ou de baixo pra cima?” imediatamente recebeu a resposta: 

“De cima pra baixo, né! Vai chover, passa pela terra, pelo areia, pelo carvão, pelo cascalho e 

chega ao lençol freático. Provavelmente cada etapa deve filtrar algo.” O que fica claro que o 

grupo percebeu o que processo de transpiração da planta seria fundamental no ciclo da água e 

formação de chuvas, e que esta chuva relacionava-se ao processo de infiltração da água no solo.  

A aluna então se questiona em voz alta: “O que é que vamos escrever na hipótese? Como 

explicar?” Então o professor sugere: “Escrevam o que vocês estavam falando.Escreve o que você 

acha que é, pois você não precisa dar um nome, mas diga o processo que vocês entendem que 

seja. Descrevam as etapas que vocês acreditam que irão acontecer.” 

Após a percepção das etapas constantes na folha de acompanhamento do experimento um, o 

grupo iniciou sua montagem. 
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Fotografia 5 – Montagem de experimento um – Roteiro Água 

 
Fonte: Candido (2019) 

 

Fotografia 6 – Montagem de experimento 1 – Roteiro Água 

 
Fonte: Candido (2019) 
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- Realização do experimento dois 

O segundo grupo ficou responsável por construir um filtro de água feito de solo. Foram 

orientados sobre as etapas de construção do filtro e o professor-pesquisador fez a seguinte 

pergunta: “Qual é a relação entre o filtro do solo criado e a água que chega ao subsolo? Esta 

água chegará de que forma?” Foi solicitado que antes da realização do experimento 

desenvolvessem hipóteses para resposta das perguntas.  

Fotografia 7 – Momento de construção de hipóteses do grupo dois – Roteiro Água 

 
Fonte: Candido (2019) 

O grupo dois, responsável pelo filtro do solo, debatia sobre o experimento o professor se 

aproximou e então uma das alunas o questionou: “O processo aqui é filtração, não e?” O 

professor pergunta para instigar uma resposta: “Como assim?” Então a aluna responde: “O 

processo aqui é o processo de filtração da água até chegar ao poço.” Imediatamente os integrantes 

confirmam a resposta da colega: “é sim” quase ao mesmo tempo. Após a construção das 

hipóteses, iniciaram a montagem do experimento dois. 
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Fotografia 8 – Montagem do experimento 2 – Roteiro Água 

 
Fonte: Candido (2019) 

 

Enquanto os alunos realizam a montagem das camadas do filtro de solo, o professor-

pesquisador faz uma pergunta para evidenciar o grau de percepção que estes alunos possuem do 

que estão fazendo: “O que vocês estão tentando simular com este experimento?” Um aluno 

responde: “O solo!” Outros dois complementam: “As camadas do solo!” 

Então os alunos partiram para a segunda etapa do experimento que era a passagem de água 

barrenta pelo filtro de solo. O professor questiona o que os alunos acham que acontecerá com o 

experimento e um aluno responde que acredita que a água “chegará um pouco filtrada” na parte 

inferior do recipiente.  Uma aluna complementa a resposta afirmando que estava ocorrendo um 

processo de filtração.  

Em tom de brincadeira, um dos integrantes do grupo fala: “Este filtro está tão bom que vou 

até beber esta água!” Então, o professor-pesquisador aproveitando a fala, enquanto o grupo 

aguarda a infiltração da água, questiona: “O colega falou „Eu quero beber esta água! ‟, vocês 

acham que a água chegará limpa no final do processo?”. Um aluno então responde: “Não 

completamente. Pois ainda pode possuir algum tipo de bactérias, microrganismos que podem 

fazer mal ao nosso corpo.”  
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Fotografia 9 – Montagem do experimento 2 – Roteiro Água 

 
Fonte: Candido (2019) 

 

Os alunos chegam à conclusão que o filtro fez com que a água ficasse menos turva, chegando 

até a afirmar que estava 80% menos turva. Então o professor estimula que anotem os resultados 

do experimento e construam suas conclusões.  

Figura 1 – Digitalização de folha de acompanhamento – experimento dois – Roteiro Água 

 
Fonte: Candido (2019) 
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 Após a realização, as respostas foram questionadas pelo professor para verificar o quanto os 

alunos ainda poderiam construir sobre o experimento realizado. Então uma aluna afirmou: A 

água não foi filtrada completamente, precisaria passar por mais processos de filtração para ser 

consumida. Foi solicitado que armazenassem amostras da água antes da filtragem e depois da 

filtragem para utilização no terceiro experimento. 

Concluindo, o que se pode inferir sobre o primeiro encontro presencial do roteiro, é que os 

alunos como participantes da construção de seu conhecimento conseguiram chegar aos objetivos 

do primeiro roteiro. 

 

- Realização do experimento três 

 

O terceiro experimento, realizado pelos dois grupos,era uma proposta de cultura de 

microorganismos. Os alunos foram orientados sobre o que era um meio de cultura e de como 

poderiam fazê-lo com gelatina incolor. Como problematização, perguntou-se: “Existe algum fator 

biológico que pode influenciar na qualidade da água de seu poço?” A expectativa da proposta era 

que pudessem relacionar e discutir como a água, mesmo filtrada, pode estar contaminada por 

microorganismos.  

Os estudantes fizeram meios de cultura em copos descartáveis que foram lacrados e 

colocados em geladeira. Após estarem com consistência, os copos foram retirados da geladeira e 

os alunos coletaram amostras de água nas seguintes situações: água do experimento dois antes da 

filtragem, água do experimento dois depois da filtragem, água da torneira do banheiro da escola, 

água do bebedouro da escola. Com cotonetes diferentes, colocaram a água de cada situação em 

um copinho de gelatina (um para cada amostra), vedaram com filme plástico, etiquetaram e 

colocaram fora da geladeira até o próximo encontro. Anotaram as hipóteses para cada situação no 

roteiro do experimento. Infelizmente, durante este percurso, o pesquisador não conseguiu 

registrar por meio de fotos, portanto segue imagem da folha de acompanhamento do experimento 

preenchida por integrantes da turma. 
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Figura 2 – Digitalização de folha de acompanhamento – experimento dois – Roteiro Água 

 
Fonte: Candido (2019) 

 

Cabe lembrar que a primeira situação foi modificada pois a água sem filtrar do experimento 

2, foi derramada durante o percurso e então o professor ofereceu que escolhessem outra amostra. 

Escolheram a água que escorre dos aparelhos de ar condicionado da escola.  

 

3.3.2.2. Segundo encontro presencial 

Seguindo planejamento de aula, para o segundo encontro presencial foi indicado à conclusão 

dos experimentos do primeiro encontro e a realização do experimento quatro. Neste encontro 

existiam em torno de 15 alunos em sala de aula desde o início. 

O encontro foi iniciado relembrando as perguntas norteadoras do roteiro: “De onde vem a 

água que alimenta os poços da região? Qual é a qualidade desta água? Existe algum fator 

externo que pode influenciar na sua qualidade?” Após, os alunos relembraram as hipóteses 

desenvolvidas no encontro anterior e discutiram os resultados dos primeiros experimentos através 

de perguntas: 

1. Quanto ao primeiro experimento, o que ocorreu no terrário? De onde surgiu o 

excesso de água encontrado nas paredes do recipiente? 
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Os alunos definiram que era possível observar o processo de “vaporização”, a planta ainda 

estar viva mesmo estando em um recipiente fechado, “portanto estava respirando e tem oxigênio 

no terrário” O professor então questionou o porquê da presença do oxigênio no terrário, os 

alunos então responderam que era “por causa da iluminação” então o professor questionou o que 

a iluminação gerou no terrário, A expectativa do professor era que relacionassem ao processo de 

fotossíntese, no entanto os alunos alcançaram que a luz do sol aqueceu e evaporou a água, 

formando “gotículas de água, simulando nuvens do planeta terra” no terrário. Então o professor, 

auxiliando a estruturação do conceito auxiliou a organização do ciclo pelos termos que eles 

próprios elencaram:“O sol, evaporou a água, formando gotículas, na parede do terrário, 

simulando nuvens e chuvas, regou o solo, e a água infiltrou chegando ao lençol freático.” Uma 

aluna então lembrou: “tem a fotossíntese também!”. Neste momento, percebendo que haviam 

organizado e construído os conceitos, mostraram certa alegria espontânea aclamando com palmas 

o próprio entendimento do conceito.  

2. O que ocorreu com os copos de gelatina? Houve diferença entre as amostras de 

água? 

Os alunos foram direcionados a observarem, discutirem entre si, analisarem os dados obtidos 

e chegarem as suas conclusões. Perceberam que os copos com amostra de água retirada da pia do 

banheiro feminino e a água do aparelho de ar condicionado estavam com marcas esbranquiçadas 

e pretas sobre a gelatina, enquanto a água retirada do experimento dois depois de passar pelo 

filtro e do bebedouro, estavam sem nenhuma mancha sobre a gelatina. Concluíram, então, que 

estas amostras não possuíam contaminação por microrganismos. Imediatamente o professor 

levantou a questão que aquela ferramenta tinha um enfoque didático e não de saúde pública, 

podendo possuir falhas no resultado e necessidade de uma análise mais profunda para confirmar 

tais situações, mas serviam para entender que a água pode ser contaminada por agentes 

biológicos. 

 

- Realização do experimento quatro 

Foi solicitado que os alunos construíssem outro filtro de solo com algodão e areia de praia, o 

fundo do filtro foi preenchido com água limpa. Sobre a areia os alunos derramaram água com 

corante. Antes de realizarem o experimento, foram perguntados se: “Existe algum fator externo 

que pode influenciar na qualidade desta água?” O intuito do experimento relacionar e discutir 
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como a poluição gerada pelo homem pode afetar a qualidade do solo e atingir o lençol freático, 

contaminando uma grande quantidade de água.  

 

Fotografia 10 – Montagem do experimento 4 – Roteiro Água 

 
Fonte: Candido (2019) 

O experimento iniciou-se com a utilização de água com tinta para quadro branco, mas, como 

a mesma não se dissolveu completamente na água, foi acrescentado café nesta água, sugestão 

dada pelos próprios alunos. Então esta mistura de água, tinta de quadro branco e café foi 

derramada na areia. 
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Fotografia 11 – Realização do experimento 4 – Roteiro Água 

 
Fonte: Candido (2019) 

 

Ao passar a solução pela areia, parte da tinta de caneta a contaminou, deixando com uma 

coloração escura. O restante desceu até a água limpa, presente no interior da garrafa, mudando 

sua coloração. Então o professor questionou sobre o que o experimento representava. Os alunos 

explicaram que algumas substâncias químicas podem ficar retidas no solo, mas nem todas, pois 

outras podem chegar ao lençol freático contaminando-o. O professor então pediu que os alunos 

relembrassem dos quatro experimentos e chegassem a uma conclusão sobre atividade do roteiro. 

Oralmente fizeram um resumo de todos os quatro, elencando o ciclo da água exemplificado no 

terrário, o processo de filtração do solo e a possível contaminação do lençol freático. Após 

aconteceu um momento de reflexão sobre os hábitos da comunidade em que estavam e o quanto 

isso pode influenciar a qualidade de vida da população. No entanto para conclusão da atividade, 

em planejamento foi sugerido a construção de texto um coletivo, que em acordo com os alunos 

decidiu-se não realizar devido a necessidade de quase todos de irem embora da escola por 

motivos de trabalho e familiar.  Apesar disso, o professor julgou que os objetivos de 

contextualização dos conceitos e reflexão social do tema foram atendidos. 
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3.3.3. Roteiro 2 – Alimentação da minha família. 

O roteiro dois também foi dividido em dois encontros presenciais com duração de duas horas 

cada. Os encontros foram realizados nos dias 14 de maio de 2019 e 24 de maio de 2019. O 

segundo encontro tratava-se de uma atividade que envolveria a comunidade escolar precisando 

ser realizado em outra data. 

 

3.3.3.1.Primeiro encontro presencial 

O desenvolvimento do roteiro iniciou-se em 14 de maio de 2019. Contou com a presença de 

16 alunos. O vínculo entre os alunos já era mais aparente, quebrando a impessoalidade que o 

ensino semipresencial por vezes confere à unidade. O professor-pesquisador iniciou relembrando 

sobre a proposta de trabalho e novamente alertando os alunos da necessidade da participação 

ativa nas atividades a serem desenvolvidas. 

 

- Atividade de problematização 

Neste primeiro momento, a aula é iniciada com as seguintes perguntas feitas pelo professor-

pesquisador: “Atualmente muito se discute sobre alimentação e o quanto ela interfere em nossa 

saúde. Vemos cada vez mais pessoas preocupadas com a origem e a qualidade dos alimentos que 

ingere. E você, já pensou sobre este assunto? Como você escolhe quais são os melhores 

alimentos para sua alimentação e de sua família? Quais são as características que definem sua 

escolha?”.Em seguida foi solicitado que, em grupos, organizem os critérios de escolha do 

alimento, por ordem de importância e que socializem suas respostas a seguir.  

O que ficou claro neste momento é que o custo é um fator decisivo na alimentação daquele 

grupo, seguido pela qualidade. Os alunos mostram, durante o diálogo, uma classificação baseada 

em senso comum quanto o que entendem como alimentos saudáveis e não saudáveis. No entanto, 

sua atenção ao custo do produto supera qualquer outra demanda.  
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Figura 3 – Momento de problematização – Roteiro Alimentação 

 
Fonte: Candido (2019) 

- Atividade dois – análise de dados 

Ainda nos mesmos grupos, foi proposta uma análise de produtos alimentícios disponíveis na 

dieta da maioria da população. Foram oferecidos alimentos in natura e seus similares processados 

e ultraprocessados, sem discriminar esta classificação. Cada grupo ficou com os alimentos 

descritos abaixo: 
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Quadro 6 – Materiais utilizados na atividade três – Roteiro Alimentação 

Tipos de 
alimentos 

Grupo1 Grupo 2 Grupo 3 

In natura Manga (fruta) Goiaba (fruta) Laranja (fruta) 

Processados Suco de caixa de manga Suco de caixa de goiaba Suco de caixa de laranja 

Ultraprocessados 
Refresco em pó de 
manga 

Refresco em pó de 
goiaba 

Refresco em pó de 
laranja 

Fonte: Candido (2019) 
 

Em seguida, foram requisitados que respondessem as perguntas sobre os alimentos 

disponibilizados: 

a) Quais diferenças visuais podem ser observadas entre os três tipos de 

alimentos? Anote. 

b) Quais diferenças de sabor podem ser observadas? Anote.  

c) Quais diferenças de cheiro podem ser observadas? Anote.  

d) Observe os rótulos: do alimento x (apresento o alimento processado), do 

alimento y (apresento um alimento ultraprocessado). O que eles indicam? Que 

substâncias são listadas? Identifique e anote as substâncias. 

e) Como comparar com o alimento z (um alimento in natura)? Ele possui 

todas essas substâncias? O que você pensa? 

Fotografia 12 – Análise dos alimentos – Roteiro Alimentação 

 
Fonte: Candido (2019) 



94 
 

Cada grupo descreveu características dos produtos, diferenças e semelhanças. Em seguida, os 

alunos foram convidados a organizar, através de uma tabela os alimentos quanto ao seu tamanho, 

custo, praticidade para o consumo e aspectos para promoção de saúde. 

Quadro 7 – Momento quatro -análise de dados – Roteiro Alimentação 

ALIMENTOS CUSTO 
QUANTIDADE/ 

CUSTO 
PRATICIDADE 

PROMOÇÃO DE 

SAÚDE 

     
     
     

LEGENDA 

1 – Maior valor 
2 – Valor 
intermediário 
3 – Menor valor 

1 – Maior 
quantidade/custo 
2 – Igual 
quantidade/custo 
3 – Menor  
quantidade/custo 

1 – Mais prático 

2 – Praticidade 
razoável 
3 – Menor 
praticidade 

1 – Mais saudável 
2 – Pouco saudável 
3 – Muito pouco 
saudável 

Fonte: Candido (2019) 

 
Figura 4 – Momento análise de dados – Roteiro Alimentação 

 
Fonte: Candido (2019) 
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Fotografia 13 – Momento de análise de dados – Roteiro Alimentação 

 
Fonte: Candido (2019) 

Após aguardar alguns minutos para que preenchessem a tabela e discutissem os resultados 

obtidos, foi reproduzido o vídeo “In natura, processados e ultraprocessados: conheça os tipos 

de alimentos”, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sNzFuAxYzm8, e foi 

proposto que anotassem os dados que considerassem mais importantes. Posteriormente, foram 

questionados: “Diante da análise dos alimentos e do vídeo apresentado, quais destes alimentos 

aparentam ser melhores para uma alimentação saudável? Houve alguma mudança na sua 

análise da tabela anterior? Reordene suas respostas se achar necessário.” 

Com intuito de favorecer a questionamento sobre as informações obtidas ecomo forma a 

aumentar a percepção sobre o assunto, foram novamente questionados: “Ainda sobre sua tabela e 

a classificação dos alimentos proposta no vídeo assistido, você acredita que somente a 

classificação dos alimentos em in natura, processados e ultraprocessados podem nos garantir 

uma alimentação saudável? Comente.” Neste momento, vários questionamentos foram 

levantados tais como a presença de agrotóxicos em alimentos in natura, a falta de fiscalização no 

processamento de alimentos, quantidade de açúcares, custo de alimentos orgânicos muito maior 

que alimentos em geral, entre outros. O que ficou claro que o assunto foi um motivador de 

questionamentos diversos e aproveitando o momento, o professor-pesquisador, propôs um 

desafio de socialização, um concurso culinário de receitas de sobremesas com o nome de CEJA 

Gourmet, que seria realizado no segundo encontro presencial. 

https://www.youtube.com/watch?v=sNzFuAxYzm8
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3.3.3.2.Segundo encontro presencial 

Como forma de avaliação de aprendizagem e socialização dos conceitos aprendidos foi 

proposto um concurso culinário de sobremesas, utilizando receitas: saudáveis, baixo custo e 

prática no preparo – o CEJA Gourmet, esta atividade realizou-se na sexta-feira, dia 24 de maio de 

2019. Neste concurso os alunos puderam estimular seus dotes culinários, na confecção de receitas 

mais saudáveis que, foram avaliados pela comunidade escolar no segundo encontro presencial. 

Os critérios de avaliação foram os seguintes:Aparência do prato;Sabor;Praticidade no 

preparo;Uso de ingredientes in natura e saudáveis;Custo. Apesar de se tratar de uma competição, 

foi decidido, por uma sugestão dos próprios alunos, que todos seriam premiados através da 

realização de um passeio pedagógico ainda a ser realizado no segundo semestre de 2019. 

Os alunos se comprometeram em realizar a atividade, mas no dia combinado, somente três 

dos presentes havia trazido as receitas. Os alunos expuseram suas receitas à comunidade escolar, 

explicando o motivo das receitas e inclusive conceitos construídos durante o encontro presencial. 

A atividade contou com a presença dos professores da unidade escolar que foram jurados das 

receitas. 

Fotografia 14 - Momento de socialização de conhecimentos – CEJA Gourmet 

 
Fonte: Candido (2019) 
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A atividade realizou a culminância dos encontros presenciais, os alunos demonstraram 

domínio de novos conceitos e uma visão mais crítica sobre alimentação saudável. As sobremesas 

custaram entre cinco a dez reais mostrando que é possível se alimentar bem de maneira saudável 

e de baixo custo. 

 

3.3.4. Roteiro 3 –Arboviroses. 

Este roteiro foi dividido em dois encontros presenciais, pois as atividades demandavam maior 

tempo para análise. As datas de realização foram os dias 15 e 21 de maio de 2019. No primeiro 

encontro, tivemos os momentos de problematização e análise de dados e no segundo encontro, 

momento de construção de conclusões e sistematização. 

 

3.3.4.1. Primeiro encontro presencial 

 

- Momento de problematização 

A aula foi iniciada com a seguinte pergunta de problematização: “Todo ano, no verão, vemos 

nosso município sendo foco de doenças chamadas de arboviroses, são doenças de difícil 

tratamento que fazem vítimas dentro de nossas casas. Diante de tantas informações que temos 

sobre estas doenças, veiculadas em escolas, ambientes públicos e variados meios de 

comunicação, porque ainda vemos tantos casos destas infecções em nosso município? Discuta 

com seu grupo e construa suposições.”  

Os alunos se dividiram em grupos, onde ficaram responsáveis por coletivamente pensar nos 

motivos que acreditam ser mais coerentes para resposta.  Foram utilizadas como apoio três 

situações hipotéticas que ajudassem a perceber de que doenças se tratavam, através da 

identificação dos sintomas. Em seguida solicitou-se que compartilhassem suas conclusões. 

A atividade e as falas dos estudantes evidenciam que consideram a epidemia destas doenças 

ligada ao descaso do poder público ou da população, da qual fazem parte, que consideram até 

mesmo de forma pejorativa como proterva e incivil. 
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Fotografia 15 – Momento de Problematização – Roteiro Arboviroses 

 
Fonte: Candido (2019) 

Figura 5 – Momento de problematização – Roteiro Arboviroses 

 
Fonte: Candido (2019) 
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- Momento de análise de dados 

Os grupos receberam gráficos extraídos do boletim epidemiológico de 2018 da Secretaria de 

Saúde do Estado do Rio de Janeiro e ficaram responsáveis por analisar as informações sobre cada 

doença e seus vetores.  

Após o compartilhamento de ideias entre os integrantes dos grupos, foi reproduzido o vídeo 

produzido pela Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, chamado: “O mundo macro e micro do 

Aedes aegypti”, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=qmzhpbjxYvk, os alunos 

foram orientados a anotar as informações que consideravam mais pertinentes ou que trouxeram 

dúvidas. Posteriormente, foi solicitado que realizassem uma leitura coletiva do artigo científico 

“Arboviroses emergentes e novos desafios para a saúde pública no Brasil”, disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/rsp/v50/pt_0034-8910-rsp-S1518-87872016050006791.pdf. 

Os alunos discutiram nos grupos as informações obtidas no vídeo e no artigo científico e após 

alguns minutos, o professor-pesquisador fez uma nova pergunta e proposta: “Após analisar as 

informações dos documentos disponibilizados, você deparou-se com informações que ainda 

desconhecia sobre estas doenças? Monte um mapa conceitual para organizar estas 

informações.” 

Neste momento, ficou claro que os alunos desconheciam o que era um mapa conceitual e foi 

disponibilizado que buscassem informações na internet. Foi encontrado o vídeo que foi 

reproduzido para todos os alunos. Sanadas as dúvidas sobre mapas conceituais, os grupos 

começaram a construir os mapas conceituais referentes às doenças que receberam, elencando as 

informações que julgavam mais necessárias. 

Fotografia16 – Construção de mapa conceitual – Roteiro Arboviroses 

 
Fonte: Candido (2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=qmzhpbjxYvk
http://www.scielo.br/pdf/rsp/v50/pt_0034-8910-rsp-S1518-87872016050006791.pdf
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Fotografia17 – Construção de mapa conceitual – Roteiro Arboviroses 

 
Fonte: Candido (2019) 

 

3.3.4.2. Segundo encontro presencial 

- Momento de construção de conclusões e sistematização 

Para começar o segundo encontro, foi recapitulada a pergunta problematizadora da aula: 

“Todo ano, no verão, vemos nosso município sendo foco de doenças chamadas de arboviroses, 

são doenças de difícil tratamento que fazem vítimas dentro de nossas casas. Diante de tantas 

informações que temos sobre estas doenças, veiculadas em escolas, ambientes públicos e 

variados meios de comunicação, porque ainda vemos tantos casos destas infecções em nosso 

município?” 

Diante dos conceitos discutidos no primeiro encontro presencial, foi apresentada a turma a 

atividade de fechamento do roteiro que se tratava da construção de um plano de ação de 

combate residencial às arboviroses, que pudesse ser divulgado a comunidade escolar, que 

seja viável, aplicável em uma residência e de baixo custo. Para realização da tarefa,retornaram 

aos grupos anteriormente formados, e assim, cada grupo ficaria responsável em fazer um plano 

de ação.Os alunos foram orientados a pesquisarem na internet, usando os computadores da 

escola, mecanismos disponíveis atualmente de controle ao vetor com comprovada eficácia. Foi 

sugerida a pesquisa em sites confiáveis como Ministério da Saúde, FIOCRUZ, entre outros. 

Após a construção dos planos de ação, cada grupo iria expor o seu plano, e em coletivo seria 

discutida a viabilidade de cada um para construção de um plano único resultado dos três 

propostos inicialmente. Evidenciou uma desmotivação em realizar tal atividade e mesmo após 

diversos estímulos feitos pelo professor, os estudantes não mostravam interesse em realizar tal 
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tarefa. O professor, percebendo tal situação decidiu perguntar o motivo pela repentina falta de 

interesse em realizar tal atividade. Neste momento, um dos integrantes do grupo afirmou que não 

iriam fazer, pois “não adianta, as coisas não vão mudar.” e completou com a frase “o povo não se 

preocupa com isso.” Neste momento, as palavras de Paulo Freire fizeram total sentido naquela 

sala de aula quando fala da teoria antidialógica da opressão e do processo de invasão cultural e 

afirma que se faz no convencimento da “inferioridade ontológica” do invadido que já não se 

percebe mais em seu estado de opressão, “mitos [...] cuja introjeção pelas massas populares 

oprimidas é básica para a sua conquista [...]” (FREIRE, 2011, p.189).“De tanto ouvirem de si 

mesmos que são incapazes, que não sabem nada, que não podem saber, que são enfermos, 

indolentes, que não produzem em virtude de tudo isto, terminam por se convencer de sua 

„incapacidade‟.” (FREIRE, 2011, p. 69) 

Como tarefa final, os alunos seriam motivados a realizarem um ciclo de palestras de 

divulgação do plano final para os demais integrantes da comunidade escolar, além da montagem 

de uma postagem no blog da escola divulgando o plano de ação e resultados das palestras. No 

entanto, após aquele diálogo, ficou claro que o processo de consciência libertação do oprimido é 

uma jornada bem maior do que três roteiros podem alcançar. Outra questão importante de 

salientar é que os roteiros favoreceram as interações sociais entre os estudantes, o que se tornou 

um facilitador do processo de comunicação, servindo como um grande estímulo a alunos 

inseridos à modalidade de ensino semipresencial, que tem o estudo individualizado como sua 

marca. Além disso, o protagonismo proposto pelas metodologias garantiu ao estudante uma 

liberdade de expor suas ideias e conceitos de forma mais aberta e menos temerosa. O interessante 

que esta liberdade foi sendo assimilada e aceita de forma gradativa pelos alunos. 

A Atividade promoveu a discussão de aspectos das relações ciência, tecnologia e sociedade 

discutindo aspectos da realidade social com um enfoque em introduzir aos fatos cotidianos a 

visão científica, ainda contribuindo para o aprendizado das linguagens e ferramentas científicas. 

 

3.3.5. Rodas de conversas de avaliação dos roteiros 

Este momento, seguindo as direções metodológicas de Freire (2011), conforme todo trabalho 

buscou a dialogicidade, tão frequentemente referenciada na pesquisa, ficou evidente que para 

conclusão destes roteiros seria necessário uma nova roda de conversas para reflexão sobre as 



102 
 

atividades e o quanto estas se aproximaram da realidade destes estudantes e promoveram uma 

efetiva aprendizagem. 

Este grupo focal foi realizado na sala de leitura Joaquim Manuel de Macedo, no CEJA 

Itaboraí em seguida a aplicação dos três roteiros, no final do mês de Maio de 2019 e contou com 

a presença de 10 alunos que participaram dos três roteiros. As discussões duraram 

aproximadamente uma hora e trinta minutos e foram registradas em gravações de áudio e caderno 

de campo. Para cada roteiro foram realizadas três perguntas abertas, pois se buscou permitir o 

livre debate, foram elas: 

a. Em relação aos roteiros, dê sua opinião sobre os temas, os experimentos e o tempo de 

duração. 

b.  Dê sua opinião sobre a relação destes roteiros com o que é aprendido em 

Ciências/Biologia. 

c. Houve alguma relação com o seu dia-a-dia? 

Ao realizar a primeira pergunta, os alunos iniciaram adiantadamente afirmando que o melhor 

roteiro foi o de alimentação. Um aluno afirmou que o considerou o mais divertido e gostoso, 

referindo-se as frutas utilizadas no roteiro. Os alunos também lembraram bastante do roteiro 

sobre a água principalmente o experimento de coleta de amostras de água para cultura de 

bactérias. Poucas foram as falas sobre o roteiro sobre arboviroses, somente a lembrança de um 

aluno sobre a dificuldade em fazer o mapa conceitual. Afirmaram que os roteiros poderiam ter 

acontecido em menos tempo, pois julgaram muito longos e por isso, tiveram dificuldade de 

participar de todo o processo. Todos foram unânimes em dizer que a atividade CEJA gourmet foi 

muito agradável de realizar. 

Ficou claro para o pesquisador que devido à especificidade da própria modalidade de ensino, 

atividades mais concisas e em curto intervalo de tempo são mais propícias e que atividades mais 

práticas nas quais o aluno passa por ações manipulativas são mais bem recebidas pelos 

estudantes.  

Quanto a segunda pergunta, os alunos conseguiram perceber a relação dos conceitos de ciclo 

da água e poluição, que constam nos seus fascículos de estudo. Afirmaram que o ciclo de vida do 

Aedes aegypti ficou bem mais claro com a reprodução do vídeo. Os alunos afirmaram que apesar 

de nem todos os conceitos ali aprendidos terem uma relação direta com os fascículos de estudos, 
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material didático da escola, muito dos conteúdos possuíam uma relação com o que era aprendido 

na disciplina como um todo. 

Quanto a terceira pergunta, todos foram muito categóricos ao dizer que viam uma relação do 

cotidiano com as oficinas. Uma aluna comentou que não poderia imaginar que poderia fazer um 

doce que fosse saudável, relembrando a atividade CEJA Gourmet, e outros lembraram da coleta 

de água para cultura de bactérias e das relações de custo dos produtos e o nível de processamento.  

O grupo focal foi encerrado com uma grata resposta por parte dos alunos que afirmaram que 

as oficinas favoreceram o espírito de turma daqueles estudantes e que encontraram apoio uns nos 

outros para estudar e concluir sua formação. Ficou claro que o momento de oficinas reforça um 

apoio mútuo entre os estudantes já que na educação de jovens e adultos semipresencial a maior 

parte do estudo é individualizado. Estas atividades favorecem a permanência no ambiente escolar 

dos estudantes e o seu aprendizado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa buscou examinar, através de processos metodológicos de investigação, 

ferramentas para dinamização do Ensino de Biologia para estudantes de uma unidade de 

educação de jovens e adultos semipresencial no município de Itaboraí. O foco motivador era a 

necessidade de aproximar conceitos científicos à realidade destes estudantes, favorecendo o 

pensamento crítico. O trabalho foi realizado por um professor-pesquisador da referida unidade de 

ensino e, por este motivo, está impregnado da vivência de seis anos como docente da escola. 

Trata-se de uma investigação da práxis, como diz Freire (2011), uma investigação do atuar sobre 

a realidade. Portanto, não há resultados conclusivos neste trabalho e sim um processo de 

reflexão-ação sobre a construção, prática e análise de roteiros investigativos e o quanto eles 

favorecem a relação ensino-aprendizagem.   

Dispondo como referencial teórico e metodológico a pedagogia de Paulo Freire e 

relacionando à metodologia de ensino por investigação, a pesquisa buscou: 

1. Uma proposta alternativa ao ensino de Ciências/Biologia poderia dinamizar o ensino destas 

disciplinas no CEJA Itaboraí? 

2. Utilizando a metodologia de ensino por investigação relacionada à abordagem temática 

freireana, seria possível, a partir do contexto social dos educando envolvidos, auxiliar o processo 

de alfabetização científica e desenvolvimento de criticidade? 

3. Quais os sucessos e dificuldades seriam encontrados ao produzir e praticar com os alunos, 

roteiros de ensino por investigação? 

Em relação à primeira questão, foi possível perceber que a construção dos roteiros, utilizando 

como ferramenta o processo de investigação temática descrito por Freire (2011), favoreceu a 

percepção do professor do universo de temas que de fato seriam significantes para aquele grupo. 

Os conceitos não delinearam os roteiros e sim os temas definiram os conceitos a serem 

trabalhados nestes roteiros. Desta forma as aulas foram mais interessantes ao grupo e favoreceu o 

surgimento de conceitos espontâneos que puderam ser “[...] tratados como hipóteses, tirando a 

conotação negativa de quem os têm.” (CARVALHO, 2011, p.259). 

Desta forma, favoreceram a aproximação dos conhecimentos científicos a realidade que estes 

estudantes estavam inseridos.  

Quanto à segunda pergunta, o ensino das disciplinas de Ciências e Biologia por temas pode 

ser uma ferramenta mais eficaz na construção de um currículo para educação de jovens e adultos, 
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visto que pode adequar conceitos, métodos e instrumentos, ou seja, o melhor canal de 

comunicação para o tema, de forma a ressignificá-los à analise crítico-reflexiva da realidade. 

Além disso, a metodologia de ensino por investigação favorece a elaboração de questões a partir 

dos conhecimentos prévios, incentivando a buscarem soluções das situações-problemas 

propostas. Esta abordagem busca desenvolver a construção do conhecimento pelo próprio aluno, 

as interações sociais entre indivíduos e ainda possibilita a percepção das relações Ciências, 

Tecnologia e Sociedade, desenvolvendo a alfabetização científica e a consciência crítica. O que 

pode ser depreendido da prática destes roteiros na unidade escolar é que o ensino das disciplinas 

de Ciências e Biologia se afastou de conceitos descontextualizados e de memorização para uma 

prática mais dialógica e coerente à realidade dos estudantes.  

Quanto a possíveis dificuldades e sucessos encontrados em produzir e praticar os roteiros se 

vislumbra alguns aspectos que cabem ser discutidos e apresentados em razão de como tais 

aspectos se impuseram ao longo da pesquisa.  

O primeiro aspecto relaciona-se a apreensão de que a utilização de temas geradores para 

construção dos roteiros investigativos gerou uma sensação de indissociável relação entre estes 

temas e a interdisciplinaridade. Como o processo de construção destes temas envolve uma 

investigação da realidade local, para obtenção de situações-problemas, fica claro que o ensino das 

disciplinas de Ciências e Biologia não é suficientemente capaz de atender a todas as nuances das 

contradições sociais expostas na investigação temática. Além disso, em uma estrutura onde as 

disciplinas não se relacionam entre si ,historicamente formada e ainda o é, como o CEJA Itaboraí, 

tal processo interdisciplinar favoreceria a construir uma unidade curricular que poderia auxiliar 

grandemente o processo de ensino-aprendizagem. Além disso, o ensino por investigação poderia 

ser uma abordagem efetivamente útil na construção de conceitos de outras disciplinas, não só nas 

de caráter científico e matemático, mas também nas disciplinas de linguagens e ciências 

humanas, logicamente com a devida adaptação. 

Outro aspecto importante a ser destacado refere-se à possibilidade de construção de um 

currículo menos verticalizado, destituindo assim uma reincidência histórica de currículos 

adaptados do ensino regular, que negam os saberes trazidos por estes estudantes através da 

imposição cultural. É imperativo pensar em um currículo mais dialógico, que respeite o tempo, a 

cultura e os percursos sociais destes indivíduos, que esteja pronto para uma relação 

complementar entre os conhecimentos sociais trazidos e os conhecimentos científicos, de forma 
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que se completem mutuamente e que o segundo promova uma ampliação de horizontes ao 

primeiro. Vale realçar o que Arroyo (2005, p. 36) afirma sobre o quanto a educação de jovens e 

adultos contrapõe a linearidade pedagógica: 

Quando jovens e adultos educandos são populares com trajetórias humanas tão 

difíceis de entender, terminam interrogando a docência e a pedagogia. A pedagogia e a 

docência são interrogadas uma vez que, os jovens carregam trajetórias fragmentadas que 

se contrapõem a linearidade do pensar e do fazer pedagógico. O sonho da escola é que 

todas as trajetórias escolares fossem lineares, sempre progredindo, sem quebras, subindo 

em séries sem escorregar, aprendendo em progressão contínua, em ritmos acelerados. 

(ARROYO, 2005, p. 36) 
 

O terceiro aspecto importante é que o desenvolvimento de temas geradores envolve e 

evidencia as contradições-sociais, fato que pode causar um desconforto inicial nos estudantes ao 

deparar-se com sua realidade. Foi possível perceber quando tais situações ocorreram, os 

estudantes envolvidos se revestiram de um senso de fatalismo e conformismo que lembra o que 

Freire (2011, p. 45 -48) pôde refletir sobre o “medo da liberdade”, dizendo que a imersão do 

oprimido na estrutura dominadora o faz temer a liberdade, pois se sente exigido a preencher a 

opressão por autonomia. “A libertação, por isso, é um parto. E um parto doloroso.” (FREIRE, 

2011, p. 48). Desta forma o processo de transformação pelo qual o oprimido rompe com seu 

processo de inferioridade e autodesvalia precisa ocorrer dentro de uma trajetória diferencial e faz 

com que pedagogicamente o docente se adapte a ela. 

Diante destes aspectos urgem novas questões de pesquisa principalmente no que tange os a 

interdisciplinaridade, construção de currículo e formação de professores. Tais indagações são 

pertinentes de novas investigações, são elas: 

É possível que a produção de roteiros temáticos de ensino por investigação de forma 

interdisciplinar favoreça uma quebra da postura departamentalizada em áreas de conhecimento 

em unidades semipresenciais de educação de jovens e adultos? 

É viável a construção de um currículo temático de educação de jovens e adultos, 

originalmente feito com eles e para eles, para atendimento das unidades de ensino da Rede 

CEJA? 

O processo de formação continuada de professores da educação de jovens e adultos poderia 

auxiliar no desenvolvimento de materiais e métodos mais aproximados da realidade e das 

questões sociais que os estudantes desta modalidade estão inseridos? 

Enfim, há muitas indagações e possíveis desdobramentos que podem culminar em novos 

trabalhos, pois tais questões demandam investigações utilizando-se de diferentes abordagens e 
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metodologias que evidencia a necessidade de um percurso contínuo de pesquisa.No entanto, 

pensar na educação de jovens e adultos de forma plural, interdisciplinar, com um currículo 

desenvolvido de forma dialógica e horizontal, que respeite as questões socioculturais destes 

indivíduos e que valorize a formação específica de professores para trabalhar nesta modalidade é 

seguramente um estímulo que possui a merecida importância em virtude de uma educação de 

jovens e adultos que promova a emancipação do indivíduo e sua capacidade de “ser mais”. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 - ROTEIRO 1 – ÁGUA NA MINHA COMUNIDADE 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: Centro de Educação de Jovens e Adultos Itaboraí – CEJA Itaboraí 

PROFESSOR: Daniel Candido 

SEGMENTO DE ENSINO: Ensino Médio EJA, modalidade semipresencial 

TEMA DA AULA: ÁGUA 

TEMPO DE DURAÇÃO PREVISTO: DOIS ENCONTROS PRESENCIAIS DURAÇÃO DE 

DUAS HORAS CADA UM. 

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DA MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS  

1. Introdução 

 A água é essencial para a manutenção dos ecossistemas do planeta, cobrindo 

aproximadamente 70% da superfície terrestre, na forma de oceanos, mares, rios, lagos, lagoas e 

geleiras. É a substância mais abundante na constituição dos seres vivos e essencial para a 

existência de vida no planeta.  

Fundamental para a existência e bem-estar do homem, possui seu próprio ciclo de 

renovação no planeta. No entanto, devido à má administração, este bem comum à humanidade 

tem se tornado um recurso escasso. Especialistas sugerem que em poucos anos teremos uma crise 

mundial relacionada à disponibilidade de água de boa qualidade.  

 

  Este plano de trabalho tem como objetivo:  

 Compreender alguns aspectos do processo do ciclo da água na natureza. 

 Analisar dados do gerenciamento dos recursos hídricos na cidade de Itaboraí - RJ, 

por parte da população e das entidades responsáveis. 

 Compreender a relação de Itaboraí - RJ com os recursos hídricos, principalmente 

com relação ao abastecimento de água captada de poços. 

 Perceber como as ações humanas têm ajudado na escassez e poluição desse 

recurso. 

2. Desenvolvimento 

2.1. Conteúdo Programático 

d) Ciclo da água 

e) Poluição da água 

f) Poluição dos lençóis freáticos 

3. Encaminhamento metodológico 
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Dividirei o planejamento em dois encontros presenciais com um intervalo de uma semana entre 

eles para que os experimentos realizados possam ser desenvolvidos. Os dois encontros terão 

duração de duas horas cada um. 

Este planejamento será dividido em quatro etapas, que acontecerão sequencialmente durante os 

dois encontros presenciais, conforme descrevo a seguir: 

1. Momento de problematização: Neste momento os alunos serão apresentados ao 

problema a ser estudado e planejarão ações para buscar soluções e desenvolverão 

hipóteses para o problema em questão. 

2. Momento de verificação de dados: Os alunos verificarão os dados envolvidos ao 

problema, os apresentarão, selecionando de forma a buscar variáveis que os ajudem a 

construir respostas ao problema. 

3. Momento de construção de conclusões: Os alunos serão levados a socializar as 

conclusões sobre o fenômeno através das análises realizadas. 

4. Momento de sistematização: Momento de aplicação dos conceitos aprendidos através de 

um processo de sistematização, como a construção de relatórios, mapas conceituais, 

modelos, entre outros. Sugerirei aos alunos que façam anotações durante os encontros, 

para que sirvam de auxílio à construção das respostas no momento de sistematização. 

1º encontro presencial (2 horas de aula): 

- Inicio a aula fazendo perguntas de problematização, pelas quais espero que o aluno possa expor 

os conhecimentos prévios sobre: CICLO DA ÁGUA e POLUIÇÃO DA ÁGUA além do 

levantamento de hipóteses para explicar os fenômenos: 

 De onde vem a água que abastece o município de Itaboraí? Quais são as 

principais fontes de abastecimento do município?  

- Divido os alunos em três grupos para dialogarem e levantarem as demandas sobre o problema e 

desenvolvimento de hipóteses; 

- Solicito que cada grupo socialize as hipóteses criadas. 

- Distribuo para cada grupo um trecho do Plano Municipal de Água e Esgoto do Município de 

Itaboraí-RJ de 2014 (disponível em: http://www.itaborai.rj.gov.br/8587/plano-municipal-de-

agua-e-esgoto/) e proponho algumas questões sobre o trecho lido: 

1. Quais são os dois sistemas de abastecimento de água que ocorrem no município? 

http://www.itaborai.rj.gov.br/8587/plano-municipal-de-agua-e-esgoto/
http://www.itaborai.rj.gov.br/8587/plano-municipal-de-agua-e-esgoto/
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2. Qual a porcentagem da população que é atendida pelo abastecimento da CEDAE no 

município? De onde provém a água distribuída pelo sistema da CEDAE no município? 

3. Qual é a porcentagem da população atendida pelo sistema SAAE? De onde provém a 

água distribuída por este sistema? Qual é o controle de qualidade da água captada? 

4. De acordo com os dados obtidos no documento, qual é o percentual total da população 

que não é atendida pelos sistemas de abastecimento de água oficiais no município? 

5. Diante de tais informações, de onde a maioria da população de Itaboraí obtém água 

para seu consumo?  

 

- Após a leitura do trecho do documento, proponho as perguntas norteadoras dos experimentos e 

discussões que seguirão: 

 Sabendo que a maior parte da população de Itaboraí utiliza poços particulares para 

obter água, pois não é atendida pelos sistemas oficiais de abastecimento de água, DE 

ONDE VEM A ÁGUA QUE ALIMENTA OS POÇOS DA REGIÃO? QUAL É A 

QUALIDADE DESTA ÁGUA? EXISTE ALGUM FATOR EXTERNO PODE 

INFLUENCIAR NA QUALIDADE DESTA ÁGUA? 

- Proponho que a turma realize a montagem de dois experimentos que serão analisados e 

discutidos no segundo encontro. 

Experimento 1 

- Proponho a construção do experimento de Terrário que contenha uma pequena muda de planta 

e um recipiente de água. 

- Questiono sobre o que deverá ocorrer no terrário, o que o terrário busca representar e qual a 

relação que deverá ter com a água dos poços da região. Solicito que discutam, compartilhem as 

hipóteses, tendo cuidado para anotar os dados na planilha proposta para o experimento. 

- Solicito que reservem o terrário em um ambiente iluminado e informo que voltaremos a discuti-

lo no último encontro. 

A ideia seria que após alguns dias, com a evaporação da água do solo, do recipiente de água 

e a transpiração da planta, identifiquem o ciclo da água na biosfera. 

Experimento 2  

- Proponho ao grupo realizar o experimento de construir um filtro de água feito de solo. 

Explicarei as etapas envolvidas na montagem do filtro e pergunto aos alunos: 
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Qual é a relação entre o filtro de solo e a água que chega ao subsolo. Esta água 

chegará de que forma? 

- Após realizar o experimento, anotarão os resultados na planilha proposta. 

- Solicito que armazenem uma amostra da água antes da filtragem e depois da filtragem para 

utilização em outro experimento. 

Experimento 3  

- Proponho ao grupo a realização de um experimento de cultura de microorganismos. Pergunto 

aos alunos: 

Existe algum fator biológico que pode influencias na qualidade da água? 

- A proposta é que consigam relacionar e discutir como a água mesmo filtrada pelo solo pode 

chegar ao lençol freático contaminada de microorganismos. 

- Anotarão os resultados na planilha proposta para o experimento e irão confirmar os resultados 

no segundo encontro presencial. 

Pré-requisitos: Não há necessidade. 

Recursos utilizados: Papel A4, canetas, muda de planta pequena, garrafas pets, terra para jardim, 

areia, cascalho, recipiente transparente, plástico para cobrir o recipiente, fita adesiva, pacotes de 

gelatina incolor, cubos de caldo de carne, água filtrada, copos plásticos de café, cotonetes, filme 

plástico e etiquetas adesivas. 

Avaliação: Para iniciar a avaliação do aprendizado dos alunos, verificarei as informações 

apresentadas nas planilhas quanto às hipóteses propostas e experimentos realizados. Além disso, 

analisarei o envolvimento e a interação dos alunos durante todo o encontro. 

Segundo encontro presencial (2 horas de aula): 

- Inicio o segundo encontro com a pergunta problematizadora principal: 

 DE ONDE VEM A ÁGUA QUE ALIMENTA OS POÇOS DA REGIÃO? QUAL 

É A QUALIDADE DESTA ÁGUA? EXISTE ALGUM FATOR EXTERNO 

PODE INFLUENCIAR NA QUALIDADE DESTA ÁGUA? 

- Após, relembraremos as hipóteses construídas na última aula. 

- Discutiremos os resultados dos primeiros experimentos, através de perguntas: 

1. O que ocorreu no terrário? De onde surgiu o excesso de água encontrado nas 

paredes do recipiente do terrário? 
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2. O que ocorreu com os copos de gelatinas? Houve diferença entre as amostras de 

água? 

 

- Direcionarei os alunos a observarem, discutirem os experimentos e responderem das questões 

problematizadoras. 

- Seguiremos a aula com a montagem de um último experimento. 

Experimento 4 

- Proponho ao grupo a realização de outro experimento de filtro de solo que será construído com 

algodão e areia de praia, o fundo do filtro será preenchido com água limpa. Sobre a areia os 

alunos irão derramar água com corante. Pergunto aos alunos:  

Existe algum fator externo que pode influenciar na qualidade desta água? 

- A proposta é que consigam relacionar e discutir como a poluição gerada pelo homem pode 

afetar a qualidade do solo e atingir o lençol freático, contaminando uma grande quantidade de 

água.  

- Anotarão os resultados na planilha proposta para o experimento e irão o reproduzir para o outro 

grupo e compartilhar suas conclusões. 

- Para concluir a aula proporia a sistematização dos conceitos absorvidos durante as aulas e a 

construção de um texto coletivo que responda o problema inicial proposto. Este texto, juntamente 

com as fotos das atividades, será publicado no blog da escola para divulgação dos resultados.  

Pré-requisitos: Conceitos observados no primeiro momento de aula.  

Recursos utilizados: papel A4, caneta, tesoura, fita adesiva garrafas pets, terra de jardim, areia, 

cascalho, algodão, corante alimentício e água. 

 Avaliação: Os alunos serão avaliados conforme através da participação e interesse nas atividades 

de confecção do texto coletivo e suas respostas à situação-problema.  

 

 

 

 

 

 

  



117 
 

4. Referências Bibliográficas 

AMABIS, J. M., MARTHO, G. R. Biologia. 3ª ed. São Paulo: Editora Moderna, 2010 

CATANI, A., BANDOUK, A. C., CARVALHO, E. G., SANTOS, F. S., AGUILAR, J. B. V., 

SALLES, J. V., CÉSAR, S. Jr., SEZAR, S., CALDINI, N. Jr. Biologia. 10ª Ed. São Paulo: 

Editora Saraiva, 2010. 

LOPES, S., ROSSO S. Bio. 1ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. 

OLIVEIRA, M. M., A., NAHAS, T. R., CAMPOS, S. H. A., CHACON, V. Ser Protagonista 

Biologia. 1ª Ed. São Paulo: Edições EM, 2010. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ, Plano Municipal de Água e Esgoto do 

Município de Itaboraí-RJ. Disponível em: http://www.itaborai.rj.gov.br/8587/plano-municipal-

de-agua-e-esgoto/ 

SÓ BIOLOGIA. O ciclo da água. Disponível em: 

https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Agua/Agua5.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itaborai.rj.gov.br/8587/plano-municipal-de-agua-e-esgoto/
http://www.itaborai.rj.gov.br/8587/plano-municipal-de-agua-e-esgoto/
https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Agua/Agua5.php


118 
 

MATERIAL DO ALUNO – ROTEIRO 1 – ATIVIDADE 1 

1º ENCONTRO PRESENCIAL – LEITURA DO PLANO MUNICIPAL DE ÁGUA E 

ESGOTO (ATIVIDADE 1) 

 

Você está recebendo um trecho do documento “Plano Municipal de Água e Esgoto do 

Município de Itaboraí-RJ -2014”, que trata, entre outros assuntos, do abastecimento de água do 

município, leia com atenção e responda as questões a seguir.  

 

DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A prestação do serviço público de abastecimento de água potável no município de Itaboraí 

é realizada pela CEDAE, mediante contrato de programa assinado em janeiro de 2012, com 

vigência de 30 anos e pelo SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, autarquia municipal. 

Os dois órgãos atuam em áreas distintas do município. 

4.1. Sistemas Existentes e Operados pela CEDAE 

De acordo com informações da Companhia, a infraestrutura de produção de água 

existente concentra-se em duas estações de tratamento (ETAs), ETAs Porto das Caixas e 

Manilha, que juntas fornecem 350 L/s para o sistema de distribuição de Itaboraí. 

Por meio da identificação da extensão de vias do município e dados do Relatório 2011 do 

SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento), estima-se que o número de 

economias de água seja de 21.350 unidades e as ligações prediais totalizem 15.220 unidades. 

Dessa forma, o índice de abastecimento de água é determinado em cerca de 29% da população 

total do município. 

A água bruta afluente às ETAs Porto das Caixas e Manilha provém de derivações de uma 

das adutoras do Sistema Imunana-Laranjal (DN 1.400 mm em aço). 

Para a ETA Porto das Caixas, parte a adutora de 8,7 km de extensão, diâmetro de 600 mm em 

ferro fundido e a ETA Manilha é alimentada por uma adutora de 4,0 km de extensão, diâmetro de 

400 mm em ferro fundido. 

O processo de tratamento destas unidades é do tipo convencional e a capacidade nominal 

das ETAs Porto das Caixas e Manilha é, respectivamente, 250 L/s e 100 L/s. 

A produção da ETA Porto das Caixas é aduzida para dois reservatórios localizados no 

centro de Itaboraí, um apoiado e outro elevado com capacidades de 600 e 200 m³, 

respectivamente. 

Atualmente, o sistema de distribuição de água conta com 363 km de tubulações (SNIS-2011) [...] 

4.2. Sistemas Existentes e Operados pelo SAAE 

Parte da população do Município de Itaboraí é atendida pelo SAAE – Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto, que atua em áreas não atendidas pela CEDAE. 

Não existe cadastro comercial das economias atendidas, nem do número de ligações domiciliares 

existentes. O serviço prestado é precário, irregular e não tarifado. 

Os sistemas operados pelo SAAE são constituídos, na grande maioria, por poços 

artesianos e uma captação superficial. 

O município possui 19 (dezenove) poços artesianos, dos quais somente 8 (oito) estão em 

operação, alguns de forma precária. 

Não há nenhum procedimento de controle da qualidade e quantidade de água fornecida. 

Cada poço constitui um sistema de abastecimento isolado, no qual a água é recalcada para 

um reservatório e distribuída para a área de atendimento sem nenhum tratamento. 
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Os reservatórios são metálicos com capacidades que variam de 25 a 100 m³, com exceção 

do reservatório do poço Jardim Teresópolis, em fibra de vidro com capacidade de 5 m³. 

Quanto ao sistema de distribuição de água, não há cadastro das tubulações, nem a 

definição da área de atendimento de cada poço. Sabe-se que com o crescimento populacional da 

região, a área de abrangência foi expandida, porém sem controle e muitas vezes 

clandestinamente. 

Na área atendida pelo poço Jardim Teresópolis não há rede de distribuição disponível. O 

poço alimenta um reservatório de 5 m³ e a água é fornecida aos usuários através de uma torneira 

instalada no local. 

As unidades que compõem os sistemas, poços e reservatórios, estão mal conservadas, 

necessitando de manutenção civil, hidráulica, elétrica e mecânica, além de obras civis 

complementares. A maioria dos reservatórios encontra-se em processo de corrosão. 

[...] Adotando-se um consumo per capita de 200 L/dia e perda física de 25%, estima-se 

que o sistema atualmente em operação tem capacidade para atender 6.680 habitantes, 

aproximadamente 2,8% da população estimada para o ano 2014. Quanto aos poços inativos, o 

quadro 4.3 apresenta suas principais características.  

Entre os principais motivos pelos quais os poços estão fora de operação podemos citar: 

ausência de bomba, problemas na parte elétrica e nos reservatórios. 

No caso do poço AMAN, a bomba foi retirada porque a região é atendida pelo sistema da 

CEDAE. O mesmo estava sendo utilizado para abastecimento de caminhões pipa para venda de 

água à população. 

Fonte: Plano Municipal de Água e Esgoto do Município de Itaboraí-RJ -2014, disponível em: 

http://www.itaborai.rj.gov.br/8587/plano-municipal-de-agua-e-esgoto/ 

 

1. Quais são os dois sistemas de abastecimento de água que ocorrem no município? 

2. Qual a porcentagem da população que é atendida pelo abastecimento da CEDAE no 

município? De onde provém a água distribuída pelo sistema da CEDAE no município? 

3. Qual é a porcentagem da população atendida pelo sistema SAAE? De onde provém a água 

distribuída por este sistema? Qual é o controle de qualidade da água captada? 

4. De acordo com os dados obtidos no documento, qual é o percentual total da população que não 

é atendida pelos sistemas de abastecimento de água oficiais no município? 

5. Diante de tais informações, de onde a maioria da população de Itaboraí obtém água para seu 

consumo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itaborai.rj.gov.br/8587/plano-municipal-de-agua-e-esgoto/
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MATERIAL DO ALUNO – ROTEIRO 1 – ATIVIDADE 2 

1º ENCONTRO PRESENCIAL - PLANILHA PARA ACOMPANHAMENTO DE 

EXPERIMENTO 1 

- DE ONDE VEM A ÁGUA QUE ALIMENTA OS POÇOS DA REGIÃO? 

Montagem do terrário: 

 
Disponível em: http://jardimdestefania.blogspot.com/2013/10/terrario.html 

 

O que deve 

ocorrer no 

terrário? 

HIPÓTESES RESULTADOS 

  

Conclusões  

 

 

http://jardimdestefania.blogspot.com/2013/10/terrario.html
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MATERIAL DO ALUNO – ROTEIRO 1 – ATIVIDADE 3 

1º ENCONTRO PRESENCIAL - PLANILHA PARA ACOMPANHAMENTO DE 

EXPERIMENTO 2 

 

QUAL É A RELAÇÃO ENTRE O FILTRO DE SOLO E A ÁGUA QUE CHEGA AO 

SUBSOLO. ESTA ÁGUA CHEGARÁ DE QUE FORMA? 

Montagem de filtro de solo 

 
Disponível em: http://www.eneq2016.ufsc.br/anais/resumos/R0616-1.pdf 

 

HIPÓTESES 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

http://www.eneq2016.ufsc.br/anais/resumos/R0616-1.pdf
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MATERIAL DO ALUNO – ROTEIRO 1 – ATIVIDADE 4 

2º ENCONTRO PRESENCIAL - PLANILHA PARA ACOMPANHAMENTO DE 

EXPERIMENTO 3 

 

EXISTE ALGUM FATOR BIOLÓGICO QUE PODE INFLUENCIAS NA QUALIDADE 

DA ÁGUA? 

 

Montagem do experimento - Fazendo um meio de cultura 

 

Meio de cultura - Substâncias que fornecem os nutrientes necessários para o cultivo de micro-

organismos. 

Materiais necessários: pacotes de gelatina incolor, cubos de caldo de carne, água filtrada, copos 

plásticos de café, cotonetes, filme plástico, etiquetas adesivas e caneta. 

  

1ª etapa - Dissolva a gelatina incolor na água filtrada, conforme instruções da embalagem. Antes 

de esfriar, adicionar o caldo de carne para ser dissolvido na gelatina. Colocar na geladeira para 

endurecer. 

2ª etapa – Após endurecer, pegue amostras de água nas seguintes situações: água do experimento 

2 antes da filtragem, água do experimento 2 depois da filtragem, água da torneira do banheiro da 

escola, água do bebedouro da escola. Com cotonetes diferentes, colocaremos a água de cada 

situação em um copinho de gelatina (um para cada amostra), vedaremos com filme plástico, 

etiquetem e coloquem fora da geladeira até o próximo encontro.  

 

SITUAÇÕES HIPÓTESES 

Copo com água do 

experimento 2 sem 

filtrar 

 

Copo com água do 

experimento 2 após 

filtrar 

 

Copo com água da 

torneira do banheiro 

 

Copo com água do 

bebedouro 

 

CONCLUSÕES APÓS UMA SEMANA 
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MATERIAL DO ALUNO – ROTEIRO 1 – ATIVIDADE 5 

 

2º ENCONTRO PRESENCIAL - PLANILHA PARA ACOMPANHAMENTO DE 

EXPERIMENTO 4 

  

EXISTE ALGUM FATOR EXTERNO QUE PODE INFLUENCIAR NA QUALIDADE 

DESTA ÁGUA? 

Montagem do experimento 

 

 
 

Para realizar essa atividade é necessário montar filtro, cortando duas garrafas pet e colocando 

água limpa no fundo do recipiente. No funil formado pela garrafa, coloca-se algodão no gargalo 

da garrafa e areia de praia acima do algodão. Apoie o funil no recipiente com água pura e despeje 

sobre a área branca água com corante.  

 

HIPÓTESES 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

areia 

algodão 

Águalimpa 

Água com 

corante 
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APÊNDICE 2 - ROTEIRO 2 – ALIMENTAÇÃO DA MINHA FAMÍLIA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: Centro de Educação de Jovens e Adultos Itaboraí – CEJA Itaboraí 

PROFESSOR: DANIEL CANDIDO 

SEGMENTO DE ENSINO: Ensino Médio EJA, modalidade semipresencial 

TEMA DA AULA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

TEMPO DE DURAÇÃO PREVISTO: UM ENCONTRO PRESENCIAL COM DURAÇÃO DE DUAS HORAS. 

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DA MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 

1. Introdução 

 Uma boa alimentação é considerada como fator fundamental para uma boa saúde. Segundo o 

Ministério da saúde, cerca de metade da população brasileira está com excesso de peso e as doenças 
crônicas relacionadas à alimentação, tais como obesidade, diabetes e hipertensão arterial, são as que mais 

causam óbito no país.A mudança dos hábitos alimentares da população é fundamental para mudança deste 

quadro. 
 Este plano de trabalho tem como objetivo:  

 Compreender a diferença entre alimentos quanto ao nível de processamento. 

 Analisar ingredientes presentes em embalagens de alimentos processados e 

ultraprocessados e relacionar aos alimentos in natura. 

 Estimular o consumo de alimentos in natura e à redução da ingestão de alimentos 

ultraprocessados. 

 Elaborar um concurso de receitas de sobremesas saudáveis, aplicando os conceitos 

aprendidos em aula. 

2. Desenvolvimento 

2.1. Conteúdo Programático 

g) Alimentação saudável e o nível de processamento dos alimentos. 

3. Encaminhamento metodológico 

Este planejamento será dividido em quatro etapas, que acontecerão sequencialmente durante o 
encontro presencial, conforme descrevo a seguir: 

5. Momento de problematização: Neste momento os alunos serão apresentados ao problema a ser 

estudado e planejarão ações para buscar soluções e desenvolverão hipóteses para o problema em 

questão. 

6. Momento de verificação de dados: Os alunos verificarão os dados envolvidos ao problema, os 

apresentarão, selecionando de forma a buscar variáveis que os ajudem a construir respostas ao 

problema. 

7. Momento de construção de conclusões: Os alunos serão levados a socializar as conclusões sobre 

o fenômeno através das análises realizadas. 
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8. Momento de sistematização: Momento de aplicação dos conceitos aprendidos através de um 

processo de sistematização, como a construção de relatórios, mapas conceituais, modelos, entre 

outros. Sugerirei aos alunos que façam anotações durante os encontros, para que sirvam de auxílio 

à construção das respostas no momento de sistematização. 

Encontro presencial (2 horas de aula): 

A) MOMENTO DE PROBLEMATIZAÇÃO 

 Neste primeiro momento, inicio a aula fazendo as seguintes perguntas: 

Atualmente muito se discute sobre alimentação e o quanto ela interfere em nossa saúde. Vemos cada 

vez mais pessoas preocupadas com a origem e a qualidade dos alimentos que ingere. E você, já 

pensou sobre este assunto? Como você escolhe quais são os melhores alimentos para sua 

alimentação e de sua família? Quais são as características que definem sua escolha?  

- Solicito que, em grupos, organizem os critérios de escolha do alimento, por ordem de importância e que 

socializem suas respostas a seguir.  

B)MOMENTO DE VERIFICAÇÃO DE DADOS 

- Ainda nos mesmos grupos, solicito que cada um analise um conjunto de produtos alimentícios 

disponíveis na dieta da maioria da população (será oferecido alimentos in natura e seus similares 

processados e ultraprocessados, sem discriminar esta classificação) e pergunto: 

Que diferenças visuais podem ser observadas entre os três tipos de alimentos? Anote 

Que diferenças de sabor podem ser observadas? Anote 

Que diferenças de cheiro podem ser observadas? Anote 

Observe os rótulos: do alimento x (apresento o alimento processado), do alimento y (apresento um 

alimento ultraprocessado). O que eles indicam? Que substâncias são listadas? Identifique e anote as 

substâncias. 

Como comparar com o alimento z (um alimento in natura)? Ele possui todas essas substâncias? O 

que você pensa? 

- Cada grupo irá descrever características dos produtos, diferenças e semelhanças. 

- Pergunto:  

Em relação ao tamanho do produto, custo, praticidade para consumo e aspectos para promoção de 

saúde, quais destes produtos são mais utilizados? 

- Peço que montem uma tabela ordenando os alimentos em uma escala de praticidade de uso, custo e de 

mais saudável para menos saudável e justifiquem o porquê da ordenação feita. 

- Reproduzo o vídeo “In natura, processados e ultraprocessados: conheça os tipos de alimentos”, 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sNzFuAxYzm8 e proponho que anotem os principais 

termos desconhecidos vistos no vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=sNzFuAxYzm8
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C) MOMENTO DE CONSTRUÇÃO DE CONCLUSÕES E SISTEMATIZAÇÃO 

- Solicito que reordenem os alimentos após o vídeo e comentem se houve alguma mudança. 

- Pergunto:  

Diante da análise dos alimentos e do vídeo apresentado, quais destes alimentos aparentam ser 

melhores para uma alimentação saudável? 

- Peço que socializem respostas. 

 - Proponho que construam cartazes informativos que contenham os conceitos adquiridos durante a aula.  

- Como forma de avaliação de aprendizagem e socialização dos conceitos aprendidos proponho um 

concurso culinário de receitas saudáveis de baixo custo, do qual daremos o nome de “CEJA gourmet”. 

Neste concurso, os alunos serão avaliados pela comunidade escolar quanto:  

- Aparência 

- Sabor 

- Praticidade no preparo 

- Uso de ingredientes saudáveis 

- Custo 

Pré-requisitos: Não há. 

Recursos utilizados: Computador com acesso à internet, projetor, papel A4, caneta, caneta colorida, 

cartolina, tesoura, fita adesiva, alimentos in natura, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. 

Avaliação:Os alunos serão avaliados conforme a participação e interesse nas atividades propostas, na 

construção dos cartazes informativos e participação do concurso gourmet. 

4. Referências Bibliográficas 

AMABIS, J. M., MARTHO, G. R. Biologia. 3ª ed. São Paulo: Editora Moderna, 2010 

BRASIL. Ministério da saúde. Guia alimentar da população brasileira. 2ª edição. Brasília. DF. 2014. 

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf , 

acessado em: 30 de janeiro de 2018. 

BRASIL. Ministério da saúde. In natura, processados e ultraprocessados: conheça os tipos de 

alimentos. Disponível em:https://www.youtube.com/watch?v=sNzFuAxYzm8 , acessado em 30 de 

janeiro de 2018. 

LOPES, S., ROSSO S. Bio. 1ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. 

OLIVEIRA, M. M., A., NAHAS, T. R., CAMPOS, S. H. A., CHACON, V. Ser Protagonista Biologia. 1ª 

Ed. São Paulo: Edições EM, 2010. 

 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sNzFuAxYzm8
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MATERIAL DO ALUNO – ROTEIRO 2 - ATIVIDADE 1 

MOMENTO DE PROBLEMATIZAÇÃO   

 

 

 

 

 

 

- Em grupo, organize os critérios de escolha do alimento, por ordem de importância.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atualmente muito se discute sobre alimentação e o quanto ela interfere em nossa 

saúde. Vemos cada vez mais pessoas preocupadas com a origem e a qualidade dos 

alimentos que ingere. E você, já pensou sobre este assunto? Como você escolhe quais 

são os melhores alimentos para sua alimentação e de sua família? Quaissão as 

características que definemsuaescolha?  
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MATERIAL DO ALUNO – ROTEIRO 2 - ATIVIDADE 2 

MOMENTO DOIS 

ANALISE UM CONJUNTO DE ALIMENTOS DISPONÍVEIS NA MAIORIA DA 

POPULAÇÃO E RESPONDA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que diferenças visuais podem ser observadas entre os três tipos de alimentos? Anote 

Que diferenças de sabor podem ser observadas? Anote 

Que diferenças de cheiro podem ser observadas? Anote 

Observe os rótulos: do alimento x, do alimento y. O que eles indicam? Que substâncias são 

listadas? Identifique e anote as substâncias. 

Como comparar com o alimento z? Ele possui todas essas substâncias? O que vocêpensa? 

 



129 
 

MATERIAL DO ALUNO – ROTEIRO 2 – ATIVIDADE 3 

MOMENTO TRÊS  

 

 

 

ALIMENTOS CUSTO 
QUANTIDADE/ 
CUSTO 

PRATICIDADE 
PROMOÇÃO DE 
SAÚDE 

     

     

     

LEGENDA 

1 – Maior valor 
2 – Valor 
intermediário 
3 – Menor valor 

1 – Maior 
quantidade/custo 
2 – Igual 
quantidade/custo 
3 – Menor 
quantidade/custo 

1 – Mais prático 
2 – Praticidade 
razoável 
3 – Menor 
praticidade 

1 – Mais saudável 
2 – Pouco 
saudável 
3 – Muito pouco 
saudável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao tamanho do produto, custo, praticidade para consumo e aspectos para 

promoção de saúde, quais destes produtos são mais utilizados? 
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MATERIAL DO ALUNO – ROTEIRO 2 - ATIVIDADE 4 

MOMENTO QUATRO  

Após assistirmos ao vídeo, houve algum termo que ficou desconhecido para você? Compartilhe. 

 

 

 

 

ALIMENTOS CUSTO 
QUANTIDADE/ 

CUSTO 
PRATICIDADE 

PROMOÇÃO DE 
SAÚDE 

     

     

     

LEGENDA 

1 – Maior valor 
2 – Valor 
intermediário 
3 – Menor valor 

1 – Maior 
quantidade/custo 
2 – Igual 
quantidade/custo 
3 – Menor 
quantidade/custo 

1 – Mais prático 
2 – Praticidade 
razoável 
3 – Menor 
praticidade 

1 – Mais saudável 
2 – Pouco 
saudável 
3 – Muito pouco 
saudável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante da análise dos alimentos e do vídeo apresentado, quais destes alimentos aparentam 

ser melhores para uma alimentação saudável? Houve alguma mudança na sua análise da 

tabela anterior? Reordene suas respostas se achar necessário. 

 

Ainda sobre sua tabela e a classificação dos alimentos proposta no vídeo assistido, você 

acredita que somente a classificação dos alimentos (in natura, processados e 

ultraprocessados) podem nos garantir uma alimentação saudável? Comente. 
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MATERIAL DO ALUNO – ROTEIRO 2 - ATIVIDADE 5 

PROPOSTA DE ATIVIDADE DE SOCIALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS 

Como forma de avaliação de aprendizagem e socialização dos conceitos aprendidos 

propomos um concurso culinário de sobremesas, utilizando receitas saudáveis de baixo custo – o 

CEJA Gourmet. Neste concurso vocês poderão estimular seus dotes culinários, na confecção de 

receitas mais saudáveis que serão avaliadas pela comunidade escolar. Os critérios de avaliação 

serão: 

1- Aparência do prato; 

2- Sabor; 

3- Praticidade no preparo; 

4- Uso de ingredientes in natura e saudáveis; 

5- Custo. 

Como se trata de uma competição, os dois primeiros colocados ganharão um prêmio ainda a ser 

definido e todos ganharão prêmios de participação. Aceite o desafio e mão na massa! 
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APÊNDICE 3 - ROTEIRO 3 – ARBOVIROSES 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ITABORAÍ – CEJA Itaboraí 

PROFESSOR: DANIEL CANDIDO 

SEGMENTO DE ENSINO: ENSINO MÉDIO EJA, MODALIDADE SEMIPRESENCIAL 

TEMA DA AULA:DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA 

TEMPO DE DURAÇÃO PREVISTO:DOIS ENCONTRO PRESENCIAL COM DURAÇÃO DE DUAS HORAS,ALÉM 

DOS CICLOS DE PALESTRAS PROPOSTOS PELOS ALUNOS. 

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DA MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 

1. INTRODUÇÃO 

O controle das arboviroses tem sido um grande desafio de saúde pública em nosso país. Nos 

principais mecanismos de divulgação oficial sugere-se que para eficácia na erradicação destas doenças é 

fundamental a participação de toda a sociedade. O município de Itaboraí está classificado com região de 

alto risco epidemiológico no estado do Rio de Janeiro. Desta forma, conhecer estas doenças, seu 

principal vetor, sintomas e mecanismos de prevenção são fundamentais.  

1.1.Objetivos: 

 Identificar sintomas das arboviroses mais comuns no município; 

 Compreender ciclo de vida do vetor; 

 Conhecer os principais mecanismos de prevenção; 

 Construção de ações comunitárias para combate destas doenças. 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. Conteúdo Programático 

h) Conceitos de arboviroses, vetor e sintomas; 

i) Ciclo de vida do Aedes aegypti; 

j) Métodos eficazes de controle de vetor e prevenção das doenças. 

3. ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 
Este planejamento será dividido em quatro etapas, que acontecerão sequencialmente durante os 

dois encontros presenciais, conforme descrevo a seguir: 
9. Momento de problematização: Neste momento os alunos serão apresentados ao problema a 

ser estudado e planejarão ações para buscar soluções e desenvolverão hipóteses para o 

problema em questão. 
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10. Momento de verificação de dados: Os alunos verificarão os dados envolvidos ao problema, os 

apresentarão, selecionando de forma a buscar variáveis que os ajudem a construir respostas ao 

problema. 

11. Momento de construção de conclusões: Os alunos serão levados a socializar as conclusões sobre 

o fenômeno através das análises realizadas. 

12. Momento de sistematização: Momento de aplicação dos conceitos aprendidos através de um 

processo de sistematização, como a construção de relatórios, mapas conceituais, modelos, entre 

outros. Sugerirei aos alunos que façam anotações durante os encontros, para que sirvam de 

auxílio à construção das respostas no momento de sistematização. 

PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL (2 HORAS DE AULA): 

A) MOMENTO DE PROBLEMATIZAÇÃO: 

- Inicio a aula perguntando: 

Todo ano, no verão, vemos nosso município sendo foco de doenças chamadas de arboviroses, 

são doenças de difícil tratamento que fazem vítimas dentro de nossas casas. Diante de tantas 

informações que temos sobre estas doenças, veiculadas em escolas, ambientes públicos e 

variados meios de comunicação, porque ainda vemos tantos casos destas infecções em nosso 

município? Discuta com seu grupo e construa suposições. 

- Solicito que se dividam em grupos e cada grupo ficará responsável por coletivamente pensar nos 

motivos que acreditam ser mais coerentes para resposta. Utilizaremos como apoio três situações 

hipotéticas que ajudem a perceber de que doenças se tratam, através da identificação dos sintomas – 

atividade 1, em anexo. 

-Peço para que cada grupo socialize as respostas criadas. 

B) MOMENTO DE ANÁLISE DE DADOS: 

- Após este momento, proponho que cada grupo faça a leitura de gráficos extraídos do boletim 

epidemiológico de 2018 da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e que analise as informações 

sobre cada doença e seus vetores;  

- Reproduzo o vídeo “O mundo macro e micro do Aedes aegypti” – da FIOCRUZ, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=qmzhpbjxYvk 

- Solicito a leitura coletiva de Artigo Científico“Arboviroses emergentes e novos desafios para a saúde 

pública no Brasil”, disponível em:  http://www.scielo.br/pdf/rsp/v50/pt_0034-8910-rsp-S1518-

87872016050006791.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=qmzhpbjxYvk
http://www.scielo.br/pdf/rsp/v50/pt_0034-8910-rsp-S1518-87872016050006791.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rsp/v50/pt_0034-8910-rsp-S1518-87872016050006791.pdf
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- Pergunto: 

Após analisar as informações dos documentos disponibilizados, você deparou-se com informações que 

ainda desconhecia sobre estas doenças? Monte um mapa conceitual para organizar estas informações. 

SEGUNDO ENCONTRO PRESENCIAL (2 HORAS DE AULA): 

- Retomamos o segundo encontro, recapitulando as informações obtidas no primeiro encontro: as 

respostas dadas a primeira perguntam e o mapa conceitual construído.  

C) MOMENTO DE CONSTRUÇÃO DE CONCLUSÕES E SISTEMATIZAÇÃO: 

- Faço a segunda pergunta problematizadora da aula: 

Apesar de sabermos que o mosquito A.aegypti é o vetor destas doenças e que a melhor forma 

de prevenção é o controle do vetor, porque ainda existem tantos casos destas infecções em 

nosso município? Qual seria a melhor estratégia de ação para erradicação destas doenças em 

nossa comunidade? 

- Solicito que debatam e para construir um plano de ação de combate residencial, que possa ser 

divulgado a comunidade escolar, que seja viável, aplicável em uma residência e de baixo custo. 

- Para construção do plano de ação solicito o retorno em grupos anteriormente formados, cada grupo 

ficará responsável em fazer um plano de ação. 

- Oriento aos alunos para pesquisarem na internet, usando os computadores da escola, mecanismos 

disponíveis atualmente de controle ao vetor com comprovada eficácia. Sugiro pesquisa em sites 

confiáveis como Ministério da Saúde, FIOCRUZ, entre outros. 

- Após a construção dos planos de ação, cada grupo irá expor o seu plano, e em coletivo discutiremos a 

viabilidade de cada um para construção de um plano único que mescle os três propostos.  

- Construído o plano final, os alunos ficarão responsáveis por um ciclo de palestras de divulgação do 

plano para os demais integrantes da comunidade escolaralém da montagem de uma postagem no blog 

da escola divulgando o plano de ação e resultados das palestras. 
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MATERIAL DO ALUNO – ROTEIRO 3 - ATIVIDADE 1A 

ATIVIDADE 1 – GRUPO 1 - Vamos identificar os sintomas? 

Todo ano, no verão, vemos nosso município sendo foco de doenças chamadas de arboviroses, 

são doenças de difícil tratamento que fazem vítimas dentro de nossas casas. Diante de tantas 

informações que temos sobre estas doenças, veiculadas em escolas, ambientes públicos e 

variados meios de comunicação, porque ainda vemos tantos casos destas infecções em nosso 

município?  

Discuta com seu grupo e construa hipóteses. 

 

 

 

Situação 1 – Mariana, moradora de Itaboraí, após um período chuvoso, começou a sentir muita dor de 

cabeça e febre alta (39 a 400C). Foi a UPA de Manilha e foi orientada pelo médico que voltasse três dias 

caso a febre continuasse ou surgisse novo sintoma. No dia seguinte, Mariana acordou sentindo dor nas 

articulações, dor muscular e manchas pelo corpo, além de continuar com febre alta. Voltando a UPA, o 

médico solicitou um exame de sangue e diagnosticou que ela estava com uma arbovirose muito 

frequente no Município. Pediu que ela voltasse 24h depois para novo exame de sangue.  

FOLHA DE HIPÓTESES – ATIVIDADE 1 

Quanto à doença da situação dada, desenvolva suas hipóteses: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBOVIROSES: São doenças transmitidas por insetos, principalmente por mosquito. Os 

arbovírus mais conhecidos são: vírus da dengue, Zika vírus, febre chikungunya e febre 

amarela.  
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MATERIAL DO ALUNO – ROTEIRO 2 - ATIVIDADE 1B 

ATIVIDADE 1 – GRUPO 2 - Vamos identificar os sintomas? 

Todo ano, no verão, vemos nosso município sendo foco de doenças chamadas de arboviroses, 

são doenças de difícil tratamento que fazem vítimas dentro de nossas casas. Diante de tantas 

informações que temos sobre estas doenças, veiculadas em escolas, ambientes públicos e 

variados meios de comunicação, porque ainda vemos tantos casos destas infecções em nosso 

município?  

Discuta com seu grupo e construa hipóteses. 

 

 

 

Situação 2 – José, amigo de trabalho de Mariana, chegou ao trabalho e estava sentindo uma leve dor de 

cabeça, febre baixa (por volta de 380C) e dor moderada nas articulações e músculos. Mariana ao ver o 

colega de trabalho com estes sintomas afirmou que provavelmente estava com a mesma doença que 

teve há algumas semanas antes. Orientou o colega a procurar um médico com urgência. José chegando 

ao médico realizou um exame de sangue que detectou que ele estava com uma arbovirose nova, mas 

bastante perigosa. Foi orientado pelo médico que não tivesse relações sexuais sem uso de preservativos, 

principalmente após afirmar que sua esposa estava gestante. O médico ainda deu várias recomendações 

e solicitou que tivesse cuidado especial para que sua mulher não fosse contaminada.   

FOLHA DE HIPÓTESES – ATIVIDADE 1 

Quanto à doença da situação dada, desenvolva suas hipóteses: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBOVIROSES: São doenças transmitidas por insetos, principalmente por mosquito. Os 

arbovírus mais conhecidos são: vírus da dengue, Zika vírus, febre chikungunya e febre amarela.  
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MATERIAL DO ALUNO – ROTEIRO 2 - ATIVIDADE 1C 

ATIVIDADE 1 – GRUPO 3 - Vamos identificar os sintomas? 

Todo ano, no verão, vemos nosso município sendo foco de doenças chamadas de arboviroses, 

são doenças de difícil tratamento que fazem vítimas dentro de nossas casas. Diante de tantas 

informações que temos sobre estas doenças, veiculadas em escolas, ambientes públicos e 

variados meios de comunicação, porque ainda vemos tantos casos destas infecções em nosso 

município?  

Discuta com seu grupo e construa hipóteses. 

 

 

 

 

Situação 3 – Luiz, professor de José no CEJA Itaboraí, chegou à escola para dar aula, mas estava com 

febre alta, dor intensa nos músculos, articulações dos braços, mãos, dedos, pernas e pés. Foi dispensado 

pela diretora para ir a UPA de Manilha. Chegando, foi realizado um exame de sangue que constatou que 

estava com um arbovírus que tem se tornado epidêmico no município e o orientou que ficasse atento à 

sua recuperação, pois provavelmente as dores se prolongariam por um período considerável. O 

professor entrou de licença médica por 15 dias. 

FOLHA DE HIPÓTESES – ATIVIDADE 1 

Quanto à doença da situação dada, desenvolva suas hipóteses: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBOVIROSES: São doenças transmitidas por insetos, principalmente por mosquito. Os 

arbovírus mais conhecidos são: vírus da dengue, Zika vírus, febre chikungunya e febre amarela.  
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MATERIAL DO ALUNO – ROTEIRO 2 - ATIVIDADE 2 

ATIVIDADE 2 – PARA TODOS OS GRUPOS - Análise de gráficos das doenças  

A partir da análise dos gráficos o que é possível perceber quanto às arboviroses no município de 

Itaboraí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Características dos depósitos predominantes identificados 

A2 - refere-se ao recipiente usado como reservatório de água, complementar, para consumo humano, o que 
reflete a deficiência no sistema de abastecimento, fato que aponta para uma ação integrada dos setores do 
poder público, não dependendo apenas dos ocupantes do imóvel.  
B - refere-se aos depósitos móveis - vasos/frascos com água, prato, garrafas, pingadeira, recipientes de 
degelo em geladeiras, bebedouros em geral, pequenas fontes ornamentais, materiais em depósitos de 
construção (sanitários estocados, etc.), objetos religiosos. Para esse tipo de depósito as soluções são de 
responsabilidade dos ocupantes do imóvel, pois requerem ações cotidianas de inspeção dos seus 
ambientes, para eliminação de possíveis criadouros do mosquito.  
C - refere-se aos depósitos fixos - tanques em obras, borracharias e hortas, calhas, lajes e toldos em 
desníveis, ralos, sanitários em desuso, piscinas não tratadas, fontes ornamentais; floreiras / vasos em 
cemitério; cacos de vidro em muros, outras obras arquitetônicas (caixas de inspeção / passagens). Requerem 
ações tanto dos ocupantes do imóvel, quanto do poder público.  
D2 - refere-se ao lixo (recipientes plásticos, garrafas, latas); sucatas em pátios e ferro velhos (PE), entulhos 
em construção. Requer ações dos ocupantes do Imóvel, armazenando corretamente seu lixo, e do poder 
público, mantendo a regularidade da coleta e monitorando os locais de armazenamento de sucatas e de 
reciclagem.  

Fonte: Informe Epidemiológico out.18 - Secr. de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, disponível em: 

http://www.riocomsaude.rj.gov.br/Publico/MostrarArquivo.aspx?C=unDokuZx1LI%3d 

 

http://www.riocomsaude.rj.gov.br/Publico/MostrarArquivo.aspx?C=unDokuZx1LI%3d
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GRÁFICOS PARA GRUPO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICOS PARA GRUPO 2 

 

 

 

GRÁFICOS PARA GRUPO 3 

 

TAXA DE INCIDÊNCIA DOENÇA 1 

TAXA DE INCIDÊNCIA DOENÇA 2 

TAXA DE INCIDÊNCIA DOENÇA 3 
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ANEXOS 

ANEXO 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Informações aos participantes 

 

1) PRODUZINDO MATERIAIS DIDÁTICOS INVESTIGATIVOS PARAO ENSINO 

DE BIOLOGIA NO CEJA ITABORAÍ 

2) Convite 

3) Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa: “Produzindo materiais didáticos 

investigativos parao ensino de biologia no CEJA Itaboraí”. Antes de decidir se 

participará, é importante que você entenda porque o estudo está sendo feito e o que ele 

envolverá. Reserve um tempo para ler cuidadosamente as informações a seguir e faça 

perguntas se algo não estiver claro ou se quiser mais informações. Não tenha pressa de 

decidir se deseja ou não participar desta pesquisa. 

4) O que é o projeto? 

O projeto consiste na construção de três roteiros de ensino por investigação a serem 

aplicados em encontros presenciais nesta unidade escolar. Você nos auxiliará na construção 

dos temas geradores destes roteiros e será participante destes encontros presenciais. 

5) Qual é o objetivo do estudo? 

O projeto visa avaliar o impacto desta estratégia de ensino na dinamização do aprendizado de 

Biologia. 

6) Por que eu fui escolhido(a)? 

Você foi escolhido, pois é aluno do CEJA Itaboraí e participa da disciplina Biologia. As 

atividades serão oferecidas a todos os alunos desta unidade escolar. Sua participação é 

voluntária, conforme desejo e autorização. 

7) Eu tenho que participar? 

Você é quem decide se gostaria de participar ou não deste estudo/pesquisa. Se decidir 

participar do projeto “Produzindo materiais didáticos investigativos para o ensino de 

biologia no CEJA Itaboraí”, você receberá uma cópia assinada deste Registro para guardar 

e deverá assinar um termo de consentimento. Mesmo se você decidir participar, você ainda 

tem a liberdade de se retirar das atividades a qualquer momento, sem qualquer justificativa. 

Isso não afetará em nada sua participação em demais atividades e não causará nenhum 

prejuízo.  
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8) O que acontecerá comigo se eu participar? O que eu tenho que fazer?  

Você participará de pelo menos um grupo focal e dos encontros presenciais, onde serão 

aplicados os roteiros.  

9) O que é exigido de mim nesse estudo além da prática de rotina? 

Desejo a sua participação/colaboração para opinar nos grupos focais e participar dos 

encontros presenciais. 

10) Quais são os eventuais riscos ao participar do estudo? 

Baseado no artigo 2º, inciso X e artigo 3º inciso IX da Resolução do Conselho Nacional de 

Saúde, nº 510 de 07 de abril de 2016, quanto ao esclarecimento sobre possíveis riscos da 

pesquisa e compromisso do pesquisador de não criar, manter ou ampliar situações de risco ou 

vulnerabilidade para indivíduos e coletividade e considerando que toda a pesquisa 

envolvendo seres humanos envolve risco, cabe esclarecer que poderá haver nesta pesquisa 

risco mínimo, de ordem psicológica, intelectual; emocional nos seguintes casos: 

possibilidade de constrangimento, vergonha, desconforto e cansaço ao participar dos grupos 

focais e aplicação dos roteiros de ensino por investigação. Diante disso, firma-se o 

compromisso de garantir ao participante, caso tais situações ocorram, a possibilidade de se 

retirar a qualquer momento da pesquisa, sem nenhum prejuízo ou ônus ao mesmo.  

11) Quais são os possíveis benefícios de participar? 

O participante poderáaplicar aquilo que viu e aprendeu nos encontros presenciais ao seu dia a 

dia e na disciplina de biologia, desenvolver a capacidade de argumentação e o senso-crítico 

sobre o tema. 

12) O que acontece quando o estudo termina? 

Os resultados da pesquisa estarão em posse desta unidade escolar, sendo assim, estará 

disponível para você, assim que for solicitado.  

13) E se algo der errado? 

A pesquisa só será realizada com o consentimento (permissão) dos envolvidos. Mesmo assim, 

se durante a sua participação, caso você não se sinta confortável, poderá se retirar da pesquisa 

quando desejar, sem qualquer prejuízo ou justificativa. 

14) Minha participação neste estudo será mantida em sigilo? 
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Sim, conforme artigo 3º inciso VII da Resolução do Conselho Nacional de Saúde, nº 510 de 

07 de abril de 2016, você e todos os participantes terão garantia da confidencialidade das 

informações, da privacidade e da proteção de sua identidade, inclusive do uso de sua imagem 

e voz;  

15) Contato para informações adicionais 

Dados do(a) pesquisador(a) responsável: Daniel de Souza Santos Candido. Professor regente 

do Centro de Educação de Jovens e Adultos Itaboraí – CEJA Itaboraí e mestrando do curso de 

mestrado profissional de Biologia - UFRJ. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – CFCH/UFRJ. Av Pasteur, 250-Praia Vermelha, 

prédio CFCH, 3o andar, sala 30. Urca. RJ. - pelo telefone 3938-5167, de segunda a sexta-

feira, das 8 às 16 horas, ou por meio do e-mail: cep.cfch@gmail.com. 

16) Remunerações financeiras 

Nenhum incentivo ou recompensa financeira está previsto pela sua participação nesta 

pesquisa.  

Obrigado por ler estas informações. Se desejar participar deste estudo, assine o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido anexo e devolva-o ao(à) pesquisador(a). Você deve guardar 

uma cópia destas informações e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para seu próprio 

registro. 

1 – Confirmo que li e entendi a folha de informações para o estudo acima e que tive a 

oportunidade de fazer perguntas. 

2 – Entendo que minha participação é voluntária e que sou livre para retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem precisar dar explicações, e sem sofrer prejuízo ou ter meus direitos 

afetados. 

3 – Concordo em participar da pesquisa acima. 

Nome do participante: _______________________________________ 

Assinatura do participante: ___________________________________ 

mailto:cep.cfch@gmail.com
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Data: ______/______/______ 

OBS: Duas vias devem ser feitas, uma para o usuário e outra para o pesquisador. 

 

ANEXO 2 - DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DA UNIDADE ESCOLAR 
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