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RESUMO  
A pesquisa que deu origem a este artigo foi desenvolvida no Instituto Federal de Santa Catarina, Câmpus 

Florianópolis – Continente. Os sujeitos envolvidos na pesquisa foram os alunos do turno noturno da 

primeira fase do curso Técnico Em Gastronomia – PROEJA. Teve como objetivo identificar quais são os 

conhecimentos e relações com a Química que os jovens e adultos reconhecem ao retornarem aos bancos 

escolares, com ênfase aos saberes de Química. O problema que deu origem ao estudo foi identificar: como 

se dá a dinâmica relacional entre o saber químico cotidiano e o saber sistematizado em química. Trata-se 

de um analise qualitativa, construído a partir de entrevistas e referencial bibliográfico pautado em Freire 

(1989, 1996, 2013 e 2014). A análise dos dados coletados permitiu perceber que os alunos do PROEJA ao 

longo da sua trajetória de vida adquirem diversos conhecimentos, a pesquisa revelou que todos os alunos 

relacionam de alguma forma, a química no seu dia a dia, objeto deste estudo. No sentido de resgatar os 

sujeitos a escola se faz necessário à valorização dos conhecimentos adquiridos através das experiências 

desenvolvidas em seu dia a dia.  
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Introdução  

 

Os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) desenvolvem diversos conhecimentos 

ao longo de sua vida, com aprendizados na região onde cresceu nos ensinamentos da família em 

casa conforme a sua cultura, no mercado de trabalho e na escola da vida. Conforme Freire indica 

os saberes podem ser valorizados para o desenvolvimento e desempenho deste sujeito na vida 

escolar. 

Teve-se como meta identificar quais os conhecimentos prévios dos jovens e adultos ao 

retornarem aos bancos escolares, dando ênfase aos saberes de Química. O problema que deu 

origem ao estudo foi identificar: como se dá a dinâmica relacional entre o saber químico 

cotidiano e o saber sistematizado em química.  



 

 

A opção pelo tema foi feita considerando a necessidade de assegurar na Educação de 

Jovens e Adultos – EJA, conforme o Parecer 11/2000, a “Sintonia com o tema da vida cotidiana 

dos alunos, a fim de que possam se tornar elementos geradores de um currículo pertinente” 

(BRASIL, 2000, p. 61). Pretende-se, dessa forma, analisar como os alunos articulam a Química 

com, o seu cotidiano, com o conhecimento sistematizado, atividade fundamental para que os 

professores possam pensar em novas estratégias de ação em sala de aula.  

O objetivo da pesquisa foi investigar os conhecimentos prévios que os alunos da turma de 

primeira fase do curso técnico em gastronomia – PROEJA possuem sobre a química e suas 

possíveis conexões com o saber escolar e científico. Como objetivo específico teve-se 

compreender quais relações com a química os sujeitos/alunos da EJA faz em seu dia a dia; 

investigar os conhecimentos em química trazidos pelos alunos para a sala de aula.  

A pesquisa que deu origem a este artigo foi desenvolvida no Câmpus Florianópolis-

Continente do Instituto Federal de Santa Catarina. Os sujeitos envolvidos na pesquisa foram os 

alunos do turno noturno da primeira fase do curso Técnico Em Gastronomia Integrado ao Ensino 

Médio na Modalidade, Educação Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos - PROEJA ano letivo de 2015. 

O instrumento de pesquisa utilizado foi entrevista semiestruturada com roteiro de 

perguntas relacionadas com a química e seus usos cotidianos, como, onde e sobre o que já 

ouviram falar da química; quais produtos do seu dia a dia estão relacionados com a química; qual 

o objetivo de aprender química. 

Como base teórica/conceitual, este artigo parte dos pressupostos de Freire (1989, 1996, 

2013 e 2014), ao tratar sobre os processos de ensino e de aprendizagem na escola e valorização 

dos conhecimentos iniciais dos alunos. Freire (1989) defende que, desde muito pequenos, já 

realizamos uma leitura do mundo, mesmo sem saber falar ou ler e através das diversas leituras de 

mundo vai se adquirindo conhecimentos, conceito fundamental para esta pesquisa. Ainda, o 

estudo está ancorado em documentos oficiais que tratam da modalidade EJA e PROEJA (Brasil, 

1996, 1999, 2000a, 2000b, 2002 2005, 2006, 2007 e 2008).  

 Este estudo está estruturado em seções. A primeira busca apresentar algumas 

especificidades do sujeito da EJA. Na segunda seção, será abordado o ensino de química na EJA 

para subsidiar as discussões da análise dos dados. Nela estão contidas reflexões sobre os 



 

 

conhecimentos prévios dos alunos pesquisados e como esses conhecimentos podem ajudar na 

sistematização do conhecimento escolar.  

 

Os sujeitos da EJA  

 

Pretendemos, nesta seção, discorrer sobre algumas especificidades e problematização 

referentes aos sujeitos da EJA. Dessa forma, começamos com uma breve apresentação sobre essa 

modalidade de ensino. De acordo com o Documento preparatório a VI Conferência Internacional 

de Educação de Adultos (Região Sul), quando se trata de EJA, educação é entendida como:  

 

Direito de aprender, de ampliar conhecimentos e saberes ao longo da vida, e não apenas 

de se escolarizar. Em outras palavras, os adultos passam a maior parte da sua vida nesta 

condição, e muitas são certamente as situações de aprendizado que vivenciam em seus 

percursos formativos (BRASIL, 2008, p. 1). 

 

Barcelos (2012), afirma que na educação do Brasil, o sistema educacional é influenciado 

pelas mudanças que ocorrem não só em seus limites territoriais, como também para além destes.  

A escola desempenha o papel de formar cidadãos, apresentar aos alunos os ensinamentos 

que eles precisam para viver e trabalhar e proporcionar o conhecimento do mundo onde vivem 

que está em constante transformação. É o que se infere com a leitura do Documento Base do 

PROEJA/Ensino Médio, de 2007, que também indica que a EJA apresenta algumas 

especificidades em relação aos seus sujeitos: 

  
A EJA, em síntese, trabalha com sujeitos marginais ao sistema, com atributos sempre 

acentuados em consequência de alguns fatores adicionais como raça/etnia, cor, gênero, 

entre outros. Negros, quilombolas, mulheres, indígenas, camponeses, ribeirinhos, 

pescadores, jovens, idosos, subempregados, desempregados, trabalhadores informais são 

emblemáticos representantes das múltiplas apartações que a sociedade brasileira, 

excludente, promove para grande parte da população desfavorecida econômica, social e 

culturalmente (BRASIL, 2007, p. 11). 
 

Ao estudar esse público, explica Oliveira (1999), faz-se necessário conhecer três campos 

que revelam as suas especificidades: “[...] a condição de “não-crianças”, a condição de excluídos 

da escola e a condição de membros de determinados grupos culturais”. (OLIVEIRA, 1999, p. 60). 

Os sujeitos da EJA trazem para a escola saberes desenvolvido nas suas trajetórias de vida 

e trabalho, estes saberes são ricos, válidos, legítimos e podem contribuir para dar sentidos aos 



 

 

saberes escolares. Para Gonçalves (2014) são saberes conceituais e habilidades, devemos como 

educadores reconhecer que os jovens e os adultos trabalhadores trazem para a escola 

conhecimentos do cotidiano. Por isso é importante valorizar outros saberes, valorizar o sujeito 

trabalhador que produz saber e é capaz de adquirir novos conhecimentos e, desconstruir a 

imagem de que ele é incapaz.  

Também em EJA, assim como em outras modalidades de ensino, pode-se considerar o 

que diz Saviani (2013), quando aborda os diversos tipos de saber ou de conhecimento. Eles são 

assim classificados pelo autor: conhecimento sensível, intuitivo, afetivo, conhecimento 

intelectual, lógico, racional, conhecimento artístico, estético, conhecimento axiológico, 

conhecimento religioso, conhecimento prático e conhecimento teórico. Os saberes apresentados 

são frutos da relação do homem com o meio em que vive.  “O homem não se faz homem 

naturalmente”. O saber que diretamente interessa à educação é aquele que emerge do resultado do 

processo de aprendizagem.  Entretanto para chegar a esse resultado a educação tem que tomar 

como referência o saber objetivo produzido historicamente (SAVIANI, 2013, p. 07). 

Considerando as diversas especificidades na EJA, Oliveira (1999), indica que existe uma 

homogeneidade e uma heterogeneidade ao mesmo tempo quando entramos em uma sala de aula 

da EJA: 

 

Embora frequentemente constituindo dois subgrupos distintos (o de “jovens” e o de 

“adultos”), tal grupo se define como relativamente homogêneo ao agregar membros em 

condição de “não-crianças”, de excluídos da escola, e de pertinentes a parcelas 

“populares” da população (em oposição às classes médias e aos grupos dominantes), 

pouco escolarizadas e inseridas no mundo do trabalho em ocupações de baixa 

qualificação profissional e baixa remuneração. Essa noção de homogeneidade intra-

grupo (e de heterogeneidade inter-grupos) (OLIVEIRA, 1999, p. 72). 

 

Tulviste (1991), apud Oliveira (1997, p. 58), afirma que a heterogeneidade está 

relacionada com as “diferenças individuais e diferenças culturais fundem-se em um mesmo 

fenômeno de geração de heterogeneidade, a partir do envolvimento de indivíduos em diferentes 

atividades ao longo de seu desenvolvimento psicológico” (OLIVEIRA, 1997, p. 58).  

Neste sentido, Nogueira e Darsie (2009) indica que ensinar na EJA “demanda respeito” 

aos conhecimentos que os jovens e adultos já adquiriram na sua trajetória de vida, acredita-se que 

a aprendizagem significativa envolve o contexto social do educando e reconhecimento de saberes 

já adquirido. Freire afirma que é preciso que o educador assuma-se “[...] sujeito também da 



 

 

produção do saber, se convença definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p. 12). Em 

outra obra, o autor indica que a educação como prática da liberdade: 

 

[...] não é a transferência ou a transmissão do saber nem da cultura; não é a extensão de 

conhecimentos técnicos; não é o ato de depositar informes ou fatos nos educandos; não é 

a “perpetuação dos valores de uma cultura dada”; não é o “esforço de adaptação do 

educando a seu meio”.[...] é, sobretudo e antes de tudo, uma situação verdadeiramente 

gnosiológica. Aquela em que o ato cognoscente não termina no objeto cognoscível, visto 

que se comunica a outros sujeitos, igualmente cognoscentes (FREIRE, 2013, p. 106 e 

107). 

 

Considerando as especificidades dos sujeitos jovens e adultos que retornam aos bancos 

escolares, brevemente discutidas nesta seção, apresentamos a seguir fundamentação teórica sobre 

o ensino de Química na EJA e reflexões sobre a valorização dos conhecimentos iniciais dos 

alunos da EJA, foco da pesquisa. 

 

O ensino de Química na EJA: os saberes empíricos dos sujeitos da EJA  

 

Inicialmente vamos decorrer brevemente pelos documentos oficiais da modalidade EJA e 

PROEJA.  

Foi a partir da Constituição Brasileira de 1988, na qual se aborda direitos iguais à 

educação, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394 de 20 de dezembro de 1996 

– LDB a EJA se legitimou, o Parecer nº
 
11 de 2000 e a Resolução nº

 
01 de 2000 que 

apresentaram as diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos, 

consolidaram a EJA como direito a ser executado pelo Estado e oferecem uma nova forma de 

pensar a EJA no país. 

A LBD apresenta uma seção especifica para a EJA, no seu Art. 37º “dizendo que a 

educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de 

estudos no ensino fundamental e médio na idade própria”. No terceiro parágrafo “indica que a 

educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente, com a educação profissional, 

na forma do regulamento”. Sobre a educação profissional a LDB no Art. 39º e 40º do capítulo III 

define:  

 



 

 

Art. 39º. A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao 

trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões 

para a vida produtiva. Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso do ensino 

fundamental, médio e superior, bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, 

contará com a possibilidade de acesso à educação profissional.   

 

Art. 40º. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular 

ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou 

no ambiente de trabalho (BRASIL, 1996, p. 19). 

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, o aprendizado de 

Química no ensino médio “[...] deve possibilitar ao aluno a compreensão tanto dos processos 

químicos em si, quanto da construção de um conhecimento científico em estreita relação com as 

aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas” 

(BRASIL, 2006, p.87). Sendo assim o sujeito após sua formação apresenta a habilidade “[...] 

julgar com fundamentos as informações advindas da tradição cultural, da mídia e da própria 

escola e tomar decisões autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos” (BRASIL, 1999, p.31).  

Em relação ao ensino de Química na modalidade EJA, segue-se o que está definido nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio:  

 

A Química pode ser um instrumento da formação humana que amplia os horizontes 

culturais e a autonomia no exercício da cidadania, se o conhecimento químico for 

promovido como um dos meios de interpretar o mundo e intervir na realidade, se for 

apresentado como ciência com seus conceitos, métodos e linguagens próprias e como 

construção histórica relacionada ao desenvolvimento tecnológico e aos muitos aspectos 

da vida em sociedade. (BRASIL, 2002, p. 87). 

 

O PROEJA tem origem na valorização e ampliação da Educação de Jovens e Adultos 

como política de garantia de direito que deve ser exercido ao longo de toda a vida. Foi instituído 

pelo decreto nº 5478 de 24 julho de 2005 e revogado pelo decreto nº 5840 de 13 julho de 2006. 

O que se deseja com o PROEJA, conforme destacado no Documento Base é: 

 

Formação humana, no seu sentido lato, com acesso ao universo de saberes e 

conhecimentos científicos e tecnológicos produzidos historicamente pela humanidade, 

integrada a uma formação profissional que permita compreender o mundo, compreender-

se no mundo e nele atuar na busca de melhoria das próprias condições de vida e da 

construção de uma sociedade socialmente justa. A perspectiva precisa ser, portanto, de 

formação na vida e para a vida e não apenas de qualificação do mercado ou para ele. 

(BRASIL, 2007, p. 13). 

 

Os desafios reconhecidos hoje na Educação de Jovens e Adultos são complexos. Podemos 

citar alguns tais como garantir uma alfabetização efetiva como direito social, minimizar o alto 



 

 

índice de evasão, elevar o rendimento da aprendizagem, propor um ensino respeitando as 

necessidades e especificidades deste público, vincular o setor educacional à formação para a 

inserção no mundo de trabalho e geração de renda, formação específica de professores, 

supervisores e gestores Gonçalves (2014). Na maioria das vezes, as escolas se encontram 

desvinculadas da realidade sociocultural dos sujeitos e de suas perspectivas. Por isso, ao 

realizarmos a pesquisa que deu origem a este artigo, também procuramos obter dados sobre quem 

são esses sujeitos. 

Foram entrevistados nove alunos dos onze matriculados no curso Técnico em 

Gastronomia na modalidade PROEJA do IFSC Florianópolis - Continente. Dentre os 

entrevistados, dois são do sexo masculino e sete do sexo feminino, com idades variando entre 22 

a 51 anos. Esses sujeitos, hoje reunidos em uma mesma sala de aula, vêm de diferentes regiões do 

país, chamados à capital catarinense por diferentes objetivos: apenas três deles são de Santa 

Catarina; os demais vêm do Rio Grande do Sul (um sujeito), do Paraná (dois alunos), do Rio de 

Janeiro (um aluno), do Ceará (um aluno) e da Bahia (um aluno). 

Quanto à formação inicial dos sujeitos envolvidos na pesquisa em relação ao ensino 

fundamental ocorreu de diversas formas tais como, formação no ensino regular (cinco alunos), na 

EJA (três alunos) e no reconhecimento de saberes (um aluno). 

O reconhecimento de saberes escolar tem como objetivo reconhecer os saberes escolares 

de profissionais da área de turismo e hospitalidade e assim efetivar a diplomação aos alunos 

concluintes do ensino fundamental para ingressar nos cursos PROEJA de gastronomia e de 

turismo (RAMOS, 2014).  

O reconhecimento e validação de saberes tem sido nos últimos anos, uma prática 

corrente em vários países, como alternativa de empoderamento de trabalhadores frente 

às exigências sociais de qualificação profissional. Tal procedimento fundamenta se na 

compreensão da existência da possibilidade de aprendizagem em múltiplos espaços e 

situações de aprendizagem, formais ou informais, o que implicaria, na criação de 

condições de tornar válidas as aprendizagens realizadas fora das instituições formais de 

educação. No Brasil, as experiências de validação de saberes profissionais dos 

trabalhadores têm sido consideradas no seio dos movimentos popular e sindical, que 

apregoam o reconhecimento dos saberes como um direito do trabalhador (Fischer, 2003). 

Frente a esta situação, é que o IFSC reconhece a necessidade de buscar alternativas que 

visem a valorização da qualificação profissional concomitante com a elevação da 

escolaridade, por meio de alternativas que possibilitem a democratização do acesso ao 

PROEJA, articulando ainda, com o Programa de Certificação Profissional e Formação 

Inicial e Continuada - CERTIFIC (HICKENBICK e RAMOS, 2014, p. 4). 

 



 

 

O reconhecimento e certificação de saberes para prosseguimento e/ou conclusão dos 

saberes está assegurado pelo artigo 41º Cap. III da LDB 9394/96. É evidente a valorização dos 

conhecimentos adquiridos na vida cotidiana:  

 

Art. 41º. O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, 

poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou 

conclusão de estudos. (BRASIL, 1996, p. 19). 
 

Na EJA nos deparamos com pessoas que, por diversos fatores, abandonaram os bancos 

escolares e retornam após algum tempo com inúmeras dificuldades bem como diversos 

conhecimentos. Como o problema que nos levou a campo para a realização da pesquisa está 

relacionado aos saberes inicial dos sujeitos da EJA sobre química (conforme descrição feita na 

introdução deste artigo), as questões feitas foram relacionadas a essa área do conhecimento.  

Através da prática docente inferi-se que a química é abstrata e muitos alunos possuem 

dificuldades e frustrações em relação à química, se considerando incapazes de compreendê-la. A 

valorização dos conhecimentos iniciais a química pode tornar-se mais atrativa ao educando. O 

educador pode traçar estratégias didáticas para mostrar ao seu aluno que ele já sabe diversas 

coisas sobre a química. Levando os alunos a refletir e buscar compreender em que contextos do 

cotidiano a química está presente, de forma dialógica, construindo novos conhecimentos.  

Conforme Parecer nº
 
11 de 2000,  

  
As unidades educacionais da EJA devem construir, em suas atividades, sua identidade 

como expressão de uma cultura própria que considere as necessidades de seus alunos e 

seja incentivadora das potencialidades dos que as procuram. Tais unidades educacionais 

da EJA devem promover a autonomia do jovem e adulto de modo que eles sejam 

sujeitos do aprender a aprender em níveis crescentes de apropriação do mundo do fazer, 

do conhecer, do agir e do conviver (BRASIL, 2000, p. 35).  

 

Quando os entrevistados foram questionados se sabiam o que era química, apenas três 

responderam que não, mas essas mesmas três pessoas respondem sim na questão onde se 

pergunta se existe química no dia a dia, o que mostra alguma compreensão prévia sobre o tema, 

mesmo que ingênuo sem compreender a sistematização entre os seus conhecimentos e as distintas 

áreas de conhecimento: “saber apropriadamente o que é química, não sei, por que nunca estudei 

a fundo, mas o que entendo da química é a transformação da matéria. Sobre o dia a dia ela, diz 



 

 

que “não se vive sem a química, ela transforma tudo na minha vida ” (Samara
1
). Outra estudante 

afirma que: “ não sei nada de química [...] acredito que sim [existe química no seu dia a dia] 

pode-se dizer que em tudo [...] em produtos de limpeza que eu uso, tudo é química ” (Nadia). 

Entre os seis alunos que disseram saber o que é Química, não encontramos nenhuma 

definição conceitual. O que os alunos apresentaram foram respostas voltadas ao que eles se 

lembraram da existência da Química no dia a dia e de fragmentos de conhecimentos trazidos de 

experiências escolares: “Química basicamente é a mistura de elementos que causam uma [...] 

transformação. Meio parecido com a culinária, é uma mistura de elementos para chegar a um 

produto final. Nos remédios, a química, eles misturam os elementos para chegar a outro 

elemento” (Fernando). Ao contrário desse sujeito, outros que cursaram o Ensino Fundamental há 

mais tempo conseguem avançar menos na definição dos usos da Química: “Eu acho que é coisa 

de petróleo, gasolina, querosene” (Tania). Apenas citaram onde está presente a química.  

Relacionando as falas dos sujeitos que dizem não conhecer química com aqueles que, 

inicialmente, afirmaram conhecer sobre o tema, não observamos diferenças consideráveis. Todos 

os sujeitos entrevistados, nas respostas dadas a essa questão, relacionaram a química com o 

cotidiano. 

Quando questionados sobre o que já ouviram falar sobre a química, também ocorreram 

respostas bem diversificadas. Uma pessoa falou que não se vive sem a química, pois “ela 

transforma tudo na vida”, conforme a fala de Samara apresentada acima. Outro entrevistado 

resaltou que a química pode ser usada para diferentes fins: “A química pode ser tanto usada para 

o beneficio como para malefício, por exemplo, os remédios é um prós, mas também tem os 

contra: a poluição [...] indústrias que eliminam seus resíduos em rios [...] assim como as 

bombas” (Fernando). Outro sujeito, para elaborar sua resposta, lembrou-se de reportagens: “De 

projetos futuros [...] fazer a garrafa para embalar a água de água, utilizando processos químicos  

para transformação da água em sólido [...,], pesquisa de três jovens cientistas na Espanha” 

(Paulo). E outro ainda lembrou-se de uma atividade experimental na escola no ensino 

                                                           
1
 Os nomes verdadeiros foram substituídos por nomes fictícios para preservar a identidade dos sujeitos bem como o 

gênero dos entrevistados. 



 

 

fundamental: “Ano passado eu aprendi química no experimento para ver o que afunda e o que 

flutua” (Laura).  

Todos os estudantes entrevistados têm experiência escolar de pelo menos o ensino 

fundamental. No entanto, suas memórias trazem mais o que já ouviram falar de química na vida 

cotidiana do que a química escolar, conforme também verificamos na análise da primeira 

questão. 

Este ponto pode, portanto, ser explorado na sala de aula, problematizando: o que a 

química transforma de fato? Essas questões que podem ser valorizadas e construídas com os 

alunos em sala de aula, desenvolvendo os conceitos químicos e compreendendo o que de fato a 

química estuda. É uma oportunidade de a escola promover a significação dos conhecimentos 

relacionados com a química no dia a dia. 

O fundamental na EJA, conforme aponta Ribeiro (2009), é que o professor, além dos 

saberes disciplinar e práticas educativas, aproveite a bagagem cultural e as experiências dos 

sujeitos/alunos, estabelecendo relação entre os conteúdos trabalhados e o uso que farão deles 

posteriormente. O papel do educador neste sentido é fazer a ligação entre os saberes empíricos do 

sujeito e o conhecimento científico.   

O processo de aprendizagem na EJA necessita a valorização do contexto cultural, deve-se 

abandonar a concepção bastante presente no senso comum de que a EJA é voltada para o a 

pobreza e ao atraso conforme Ramos e Brezinski (2014), a EJA deve ser referência no 

desenvolvimento econômico e social, deixando de ser vista como uma capacitação para o 

mercado de trabalho, no processo de ensino deve ser desenvolvido, no aluno a capacidade para a 

busca de novos conhecimentos para o exercício da cidadania. 

Na pergunta em que foi solicitado para citar produtos que consideram que a química 

esteja presente, todos citaram diversos itens muitos relacionados aos alimentos, seguido de 

produtos de limpeza e higiene. A química se faz presente, para os sujeitos, incorporada em 

produtos utilizados nas suas vidas diárias. Vale destacar a reposta de um dos estudantes que 

apontou conhecer “lactato de cálcio, alginato de sódio, agar agar”, relevando uma experiência 

profissional de barman, na qual empregava tais produtos que aprendeu em curso de mixologia 

molecular.  



 

 

Em outra questão foi indicado algumas alternativas para o sujeito indicar onde está 

relacionada à química em seu dia a dia, foram listadas as situações nas quais a química pode estar 

presente, a maioria assinalou todas as alternativas que eram: na casa, no seu organismo, no seu 

trabalho. Apesar se terem indicado o organismo, juntamente com as demais respostas, no 

desenvolvimento da entrevista percebe-se que a indicação do organismo refere-se aos produtos de 

higiene e não a compreensão da bioquímica. Apresentamos aos sujeitos a opção de indicar outras 

situações em que a química pode estar presente. Nessa alternativa, os alunos retomaram os 

produtos de higiene. Um deles, porém, indicou a escola como um ambiente onde a química está 

presente. Mais uma vez, pode-se inferir que a química escolar é pouco marcante para esses 

estudantes, ao longo do seu processo escolar.  

Ao serem questionados sobre qual item consideram como o principal nas suas casas, sem 

o qual não sobreviveriam e se a química estaria relacionada com tal item, as respostas foram 

variadas. Para três dos entrevistados, o alimento e suas misturas é o principal; para dois deles, a 

água, que pode ser manipulada; outro citou o sal e açúcar que mudam o sabor; outro, ainda, cita a 

maquiagem; e para o último os remédios que alteram o organismo. Uma das entrevistadas 

apontou o quarto como um item indispensável e relacionou a química com os móveis, nos quais o 

prego sofre processo químico: “Acho que tem na cama, no guarda-roupa; o prego, para 

montagem, tem um processo químico” (Jane). Essas respostas, mais uma vez, indicam um 

conceito de química relacionado à transformação, aproximando-se do conceito escolar onde se 

afirma que a química estuda as transformações da matéria. 

Quando questionados se química é artificial ou natural, a maioria respondeu que a 

química é tanto natural quanto artificial. Alguns perguntaram qual a diferença entre natural e 

artificial, revelando possivelmente uma lacuna no conceito de transformação: “É que eu não sei a 

diferença entre artificial e natural” (Jane). Na sequência, foram solicitados a dar exemplos de 

produtos que utilizam no dia a dia e se os mesmos foram obtidos diretamente da natureza ou 

precisaram passar por alguma transformação (processo químico) antes de ser utilizados. Os 

produtos citados foram: sabão em pó, sabonete, maquiagem, gelatina, suco em pó, creme para o 

corpo detergente, azeite, água sanitária, álcool, alvejante, medicamentos, sabão, gás, tinta de 

cabelo, esmalte, acetona, perfume, xampu, açúcar, temperos, sal, lactato de cálcio, fermento, 

petróleo, querosene, madeira e tijolo. Quanto ao fato de terem ou não sofrido alguma 



 

 

transformação, todos os entrevistados respondem que sim, ocorreu transformação na obtenção 

desses produtos.  

Por fim, foram questionados sobre qual o objetivo da química e o que acreditam que iram 

aprender nas aulas de química. Seis entrevistados relacionaram objetivos e conteúdos da química 

com a gastronomia, indicando que irão aprender como realizar misturas e combinações entre 

temperos na cozinha, relação com o fogo e a transformação dos alimentos, aprenderem sobre a 

qualidade dos alimentos:  

“Como estou no curso de gastronomia, eu acho que vamos estudar a química dos 

alimentos para aprender o que pode e não pode ser misturado e como fazer” (Laura). 

“Como eu faço gastronomia, então eu vou aprender a modificar elementos, deixar mais 

sólido, alterar a consistência, fazer alterações do estado sólido para líquido” (Paulo). 

“Eu estou fazendo gastronomia, então já entrou a química do fogo, e depois a química 

dos alimentos. Na gastronomia, a química é a grande transformação dos alimentos com os 

temperos” (Samara).  

“Na gastronomia, vai ajudar para compreender sobre a qualidade dos alimentos” 

(Nadia). 

Esses sujeitos estão relacionando a química com a gastronomia e suas transformações. 

Ainda, os entrevistados apontaram a preservação do meio ambiente como conteúdo e objetivo de 

aprendizagem: “Melhorias no mundo [...] usar a química para tentar melhorar o mundo onde 

vivemos [...] para ajudar a natureza (Paulo). Assim, eles estão indicando a compreensão da 

química como transformação da natureza pelo homem. Outra entrevistada relacionou os 

processos químicos junto com a matemática: “Em tudo vai a matemática, para saber o valor 

certinho [...] para fazer a química das misturas” (Jane). 

Nesse sentido, pode-se usar como estratégias de ensino e de aprendizagem de química a 

integração entre as áreas para efetivar um currículo integrado, e assim tornar o aprendizado mais 

significativo. Conforme o documento norteador do PROEJA “O que se pretende é uma 

integração epistemológica, de conteúdos, de metodologias e de práticas educativas.” (BRASIL, 

2007, p. 41).  

Para Brougère e Ulmann (2012), a aprendizagem se dá mesmo quando não há uma 

reflexão sistemática sobre tal processo, sendo articulada com a sociedade na qual os sujeitos estão 



 

 

inseridos. O conhecimento é uma construção humana. Na mesma perspectiva, Cavaco (2003) 

indica que o processo de aquisição de saberes é algo complexo que resulta de um conjunto de 

situações de experiências (contato direto com o problema a ser resolvido). Um exemplo é que na 

experiência de vida, o adulto não escolarizado constrói o conhecimento para sobrevivência e 

competências para driblar os desafios da vida.   

É possível afirmar que os estudantes, quando chegam à escola, trazem a expectativa de 

uma relação entre as áreas do conhecimento. Freire questiona sobre a organização do conteúdo 

programático da educação, defendendo que a mesma é uma “[...] situação eminentemente 

gnosiológica, dialógica [...] “Desta maneira, os conteúdos problemáticos, que irão constituir o 

programa em torno do qual os sujeitos exercerão sua ação gnosiológica não podem ser escolhidos 

por um ou por outro dos polos dialógicos, isoladamente” (FREIRE, 2013, p. 120 e 121).  

Ou seja, os conteúdos programáticos não podem ser construídos sem conhecer os sujeitos 

do processo pedagógico, o educador - educando, neste sentido tem como tarefa:  

 

Problematizar aos educandos o conteúdo que os mediatiza, e não a de dissertar sobre ele, 

de dá-lo, de estendê-lo, de entregá-lo, como se se tratasse de algo já feito, elaborado, 

acabado, terminado. Neste ato de problematizar os educandos, ele se encontra 

igualmente problematizado. A problematização é a tal ponto dialética, que seria 

impossível alguém estabelecê-la sem comprometer-se com seu processo. (FREIRE, 

2013, p. 112). 

 

Essa necessidade de articular os conhecimentos prévios dos alunos com o conhecimento 

construído na escola também está presente nas obras de Paulo Freire. Em Extensão ou 

Comunicação? (2013), o autor apresenta o que importa fundamentalmente à educação, como uma 

autêntica situação gnosiológica é a problematização. Problematização para Paulo Freire “é a 

reflexão que alguém exerce sobre um conteúdo, fruto de um ato, ou sobre o próprio ato, para agir 

melhor, com os demais, na realidade” (FREIRE, 2013, p. 114). Deste modo a concepção 

Freireana de educação defende um “conteúdo problemático”, “gira em torno da problematização 

do homem-mundo”. 

Considerando as especificidades da EJA, é necessário ressaltar que para possibilitar ao 

educando da EJA a valorização e respeito com os conhecimentos adquiridos ao da sua trajetória 

de vida se faz necessário à formação especifica para professores de jovens e adultos para 

compreender a importância social e as especificidades da EJA. Ensinar, nesta perspectiva, 



 

 

demanda respeito aos saberes que os estudantes já possuem e exige que se cumpra o papel da 

escola em prepará-lo para resolver problemas em seu dia a dia de maneira que isso contribua para 

um aprendizado significativo.  

Projetos integradores podem ser utilizados como estratégia de inovação na escola para 

aliar os conhecimentos de forma interdisciplinar e até transdisciplinar, através de projetos 

integradores, podemos: 

  
Reafirmar a necessidade da valorização e do reconhecimento dos sujeitos e dos saberes 

por eles produzidos, como ferramenta que auxiliará no processo educativo dos sujeitos 

jovens e adultos. É uma forma de possibilitar um protagonismo que leva ao 

envolvimento do educando no seu processo de aprendizagem, além de fazer emergir 

elementos trazidos de suas experiências de vida (SILVA, 2014, p. 66). 

 

Quanto ao ensino de ciências, especificamente de química, ela está presente nas atividades 

básicas dos seres humanos. Podemos encontrar a química na alimentação, vestuário, higiene entre 

outros.  Conforme o tempo passa, o sujeito desenvolve maior percepção sobre sua utilização no 

cotidiano. Chassot (2013), afirma que compreender a ciência nos facilita conhecer as 

transformações e fenômenos do meio ambiente em que vivemos e assim contribuir para o 

controle e preservação da natureza, para melhor qualidade de vida. 

  

Considerações finais 

  

Através da presente pesquisa, foi possível perceber que os jovens e adultos sujeitos da 

EJA, ao longo da sua trajetória de vida, adquirem diversos conhecimentos que trazem consigo e 

conduzem suas expectativas em relação aos aprendizados escolares. A pesquisa revelou que todos 

os alunos entrevistados relacionam de alguma forma a química, objeto deste estudo, ao seu dia a 

dia. A partir dessa compreensão podemos refletir sobre a prática docente.  

 O professor, autônomo na sua prática, precisa reconhecer os saberes de seus alunos e,  

junto a eles, construir novos conhecimentos, aliando o conhecimento já existente com o novo de 

forma a tornar a aprendizagem mais significativa aos sujeitos. Isso não apenas em relação ao 

ensino de química. Se o objeto de análise fosse relacionado a outras áreas do conhecimento, o 

mesmo ocorreria. A questão evidenciada é que o professor precisa fazer essa investigação prévia 

para, a partir dos conhecimentos empíricos, organizar o trabalho pedagógico.  



 

 

 

Quando refletimos sobre nossas práticas pedagógicas e suas implicações curriculares e 

vice-versa, é fundamental que atentemos para os saberes e fazeres que são verbalizados 

pelo grupo com o qual estamos envolvidos. Ao contar sua história cada pessoa conta um 

pouco de sua vida e, assim, faz uma apresentação de sua leitura de mundo. Uma leitura 

que pode até não “caber” em nossas “matrizes” ou diretrizes curriculares ou em nossas 

práticas pedagógicas; no entanto, isto não justifica que as deixemos de lado. Ao 

contrário, penso que foi esse deixar de lado, tudo aquilo que não “cabe” em nossos 

conceitos, categorias e definições acadêmicas, um dos fatores que contribuiu, e que 

ainda contribui, para termos índices tão vergonhosos de evasão escolar, de repetência e 

de baixo aproveitamento escolar. (BARCELOS, 2012, p.6). 

 

Visando atender as necessidades dos sujeitos, podemos manter um diálogo curricular 

sobre o campo de atuação profissional, o mundo do trabalho e sobre a vida em geral. Nesse 

diálogo “ensinar não é só transferir conhecimentos [...] quem ensina aprende ao ensinar e quem 

aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 1996, p. 12). 

Paulo Freire (2014), na obra Pedagogia do Oprimido, desenvolve uma discussão sobre a 

importância de uma educação problematizadora, na qual o sujeito faz parte da construção do seu 

aprendizado. Na relação educador – educando, um não se sobrepõem ao outro. Nessa perspectiva 

dialética, o autor se opõe à “educação bancária” que apenas “deposita” os novos conteúdos ao 

educando sem considerar seus conhecimentos prévios.  

Ouso afirmar que o educador deve repensar a sua prática com ação reflexiva como 

elemento transformador da prática escolar. Assim, retomamos o ponto indica na introdução deste 

trabalho, no qual discutimos lacunas existentes na formação inicial de professores sobre as 

peculiaridades dos sujeitos da EJA. A formação do docente deve ajudá-lo a buscar compreender 

os sujeitos e suas peculiaridades enquanto jovens e adultos.  

Nesse contexto de reflexão “[...] há consenso de que os currículos da educação de jovens e 

adultos necessitam incorporar certos desafios pedagógicos éticos, políticos e práticos da vida 

social contemporânea, relacionados ao exercício da moderna cidadania” (DI PIERRO et al., 

2001, p.18). Nesse sentido, acredita-se que a formação docente estimula o processo de reflexão, 

colaborando para que os professores admitam o papel de protagonista de seus fazeres didáticos e 

a escola se coloque como um espaço para formação de cidadão.   
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