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RESUMO 

Este trabalho é uma pesquisa qualitativa, que buscou avaliar a aplicação de uma 
proposta de sequência didática (SD) com atividades investigativas, desenvolvida em 
uma turma da Educação de Jovens e Adultos (EJA), Eixo Formativo VII. A turma 
equivale ao último ano científico, num Colégio Público Estadual localizado na cidade 
de Jequié-Bahia, composta por 25 estudantes. O tema escolhido para desenvolver a 
SD foi óleos essenciais, por estar dentro do Eixo temático do currículo da EJA e 
também por proporcionar uma discussão, de como o Ensino de Química pode ser 
realizado de forma contextualizada utilizando os recursos provenientes da própria 
região. A metodologia da pesquisa envolveu as seguintes etapas: aplicações de 
questionários para identificar o perfil e as concepções prévias dos estudantes, aulas 
expositivas dialogadas, aula de campo, atividades investigativas experimentais e 
avaliação da proposta. Os conteúdos de Química aplicados foram interligados com 
os de Biologia e Geografia. As atividades investigativas propostas foram pautadas 
nos pressupostos do filósofo e pedagogo John Dewey. Para elaborar e validar a 
sequência didática (SD) foram adaptados os procedimentos metodológicos adotados, 
por Artigue (1996), Méheut (2005) e Guimarães e Giordan (2011). A coleta de dados 
foi realizada por meio das seguintes estratégias: i) observação participante com 
elaboração de diário descritivo; ii) mapas conceituais e relatórios produzido pelos 
estudantes; iii) aplicação de questionários e atividades dissertativas; iv) exercícios 
objetivos/múltipla escolha; v) avaliação da SD desenvolvida. Foram evidenciados, 
como aspectos positivos, a motivação dos estudantes no desenvolvimento das 
atividades, a aprendizagem demonstrada através da evolução conceitual constatada 
na análise dos mapas conceituais e o desenvolvimento de habilidades cognitivas 
manifestados pelos estudantes por meio dos relatórios produzidos. Inferimos ainda 
que a SD realizada revelou-se uma interessante proposta de ensino, abrindo espaço 
para novas discussões a respeito da EJA, e a adoção de uma perspectiva de ensino 
preocupada com a formação de um indivíduo crítico consciente. Além disso, 
percebemos que a sequência didática conduziu à legitimação do tema óleos 
essenciais a partir da fabricação do cosmético e os estudantes compreenderam a sua 
utilização no contexto social, de forma que eles conseguiram relacionar o tema com 
os conceitos de Química estudados. 

 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos (EJA); Sequência Didática; Atividades 
Investigativas; Ensino de Química. 
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ABSTRACT 
 

This work is a qualitative research that aimed to assess the implementation of a  
didactic sequence (SD) proposal, with investigative activities, developed by a  Youth 
and Adult Education group (EJA), Formative Axis VII. The class is equivalent to the 
latest scientific year, a Public State School located in the city of Jequié-Bahia, 
composed by 25 students. The chosen theme  to develop the SD was the essential oils, 
for it's within the Main Topic of the EJA's curriculum, and also provide a discussion 
of how the Chemistry Teaching can be done in a contextualized way using the 
region's resources. The research methodology involved the following steps: 
application questionnaires to identify the profile and students' preconceptions, 
dialogued lectures, class field, experimental investigative activities and evaluation of 
the proposal. Applied Chemistry contents were connected to the Biology and 
Geography. The investigative activities proposed were guided by the assumptions of 
the philosopher and educator John Dewey. To develop and validate the didactic 
sequence (SD) were adapted methodological procedures adopted by Artigue (1996), 
Méheut (2005), and Guimarães and Giordan (2011). Data collection was carried out 
through the following strategies: I) participant's observation with the preparation of 
a descriptive diary; II) conceptual maps and reports produced by the students; III) 
application of questionnaires and essay works; IV) objectives exercises / multiple 
choice; V) evaluation of performance SD. They were highlighted as positive aspects, 
the motivation of the students by the work development, the learning demonstrated 
by the conceptual evolution observed in the analysis of the conceptual maps, and the 
development of cognitive skills expressed by the students through the produced 
reports. We also infer that the SD carried out proved to be an interesting educational 
proposal paving the way for further discussions about the EJA, and the adoption of a 
teaching perspective con-cerned with the formation of a critical conscious individual. 
Also, we realize that the teaching sequence led to the legitimization of essential oils 
theme from the cosmetic manufacturing, and students understand their use in social 
context, so that they were able to relate the subject with chemistry studied concepts.  
 

Key words: Youth and Adult Education (EJA); Didactic Sequence; Investigative 

activities; Chemistry teaching. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 9 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1: Equipe A elaborando o mapa..............................................................................55                    

Figura 2: Equipe B elaborando o mapa...............................................................................55 

Figura 3: Equipe C elaborando o mapa...............................................................................55                  

Figura 4: Estudantes observando a exsicata.......................................................................57        

Figura 5: Estudantes observando a exsicata.......................................................................57 

Figura 6: Estudante da equipe A coletando.......................................................................57            

Figura 7: Estudante da equipe C coletando........................................................................57 

Figura 8: Montagem da extração do óleo...........................................................................59          

Figura 9: Estudantes da equipe A........................................................................................59 

Figura 10: Estudantes da equipe B.......................................................................................60                     

Figura 11: Estudantes da equipe C......................................................................................60 

Figura 12: Estudantes discutindo o relatório.....................................................................60           

Figura 13: Estudantes discutindo o relatório.....................................................................60 

Figura 14: Aula da professora/universitária.....................................................................61        

Figura 15: Aula da professora/universitária.....................................................................61                   

Figura 16: Estudantes participando.....................................................................................61                               

Figura 17: Estudantes participando.....................................................................................61 

Figura 18: Estudantes participando.....................................................................................62                                  

Figura 19: Estudantes participando.....................................................................................62 

Figura 20: Mapas conceituais elaborados pela equipe A antes e após o 

desenvolvimento da SD........................................................................................................89 

Figura 21: Mapas conceituais elaborados pela equipe B antes e após o 

desenvolvimento da SD........................................................................................................91 

Figura 22: Mapas conceituais elaborados pela equipe C antes e após o 

desenvolvimento da SD........................................................................................................92 

 

 

 

 



 10 

LISTA DE QUADROS E/ OU TABELAS  

 

Quadro 1: Atividades que foram desenvolvidas na sequência didática........................49 

Quadro 2: Relação da Química e a vida cotidiana dos estudantes.................................75  

Quadro 3: O que a Química estuda na visão dos estudantes..........................................78 

Quadro 4: Visão dos estudantes quanto a fabricação de cosmético...............................79 

Quadro 5: O que são óleos essenciais na concepção dos estudantes..............................80 

Quadro 6: Utilização de óleos essenciais no nosso dia a dia na visão dos 

estudantes................................................................................................................................81 

Quadro 7: Relação do Ensino de Química com estudo dos óleos essenciais.................81 

Quadro 8: Conceitos prévios  dos estudantes antes da aplicação da SD.......................83 

Quadro 9: Conceitos químicos adquiridos pelos estudantes durante a SD..................85 

Quadro 10: Atividade avaliativa aplicada aos estudantes durante o desenvolvimento 

da SD........................................................................................................................................87 

Quadro 11: Critérios de análise dos mapas conceituais...................................................95  

Quadro 12: Nível cognitivo das perguntas da professora/pesquisadora e respostas 

dos estudantes........................................................................................................................97 

Tabela 1: Trabalhos selecionados através do Banco de Teses e Dissertações da CAPES 

relacionados à utilização de sequências didáticas no Ensino de Química....................28 

Tabela 2: Trabalhos publicados do I ao IX ENPEC relacionados com a utilização de 

SD no Ensino de Química.....................................................................................................32 

Tabela 3: Trabalhos publicados na Revista RBPEC e que se dedicam à interface 

SD.............................................................................................................................................35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Quantidade de estudantes por idade................................................................66 

Gráfico 2: Respostas dos estudantes a respeito da pergunta: Quem sustenta a 

casa?.........................................................................................................................................68 

Gráfico 3: Motivos que levaram os estudantes a interromperem seus estudos............69  

Gráfico 4: Motivos que levaram os estudantes a escolherem a EJA...............................70 

Gráfico 5: Expectativa dos estudantes em relação aos estudos.......................................71   

Gráfico 6: Recursos didáticos que os estudantes gostam de aprender...........................72  

Gráfico 7: Aprendizagem dos estudantes na escola..........................................................72 

Gráfico 8: Dificuldade de aprendizagem dos estudantes................................................73  

Gráfico 9: Palavras relacionadas à Química.......................................................................76 

Gráfico 10: A importância da Química para os estudantes..............................................77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

LISTA DE ABREVIATURAS E/ OU SIGLAS  

 

ALG - Algorítmicas 

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  

CTS – Ciência, Tecnologia, Sociedade 

EJA - Educação de Jovens e Adultos 

ENPEC‟s - Encontros Nacionais de Pesquisa em Educação em Ciências  

HCAO - Habilidades Cognitivas de Alta Ordem  

HCBO - Habilidades Cognitivas de Baixa Ordem 

HOCS - Higer Order Cognitive Skills 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases  

LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

LOCS - Lower Order Cognitive Skills 

MEC – Ministério da Educação e Cultura 

PCN‟s - Parâmetros Curriculares Nacionais 

Qtde - Quantidade  

RBPEC - Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências  

SD - Sequência Didática  

TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

UESB - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia  

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organização 

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

SUMÁRIO  

 

APRESENTAÇÃO ................................................................................................................ 16 

INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 18 

CAPÍTULO 1 .......................................................................................................................... 21 

O CONTEXTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ..................................... 21 

1.1 - Sujeitos de direito da Educação de Jovens e Adultos ........................................... 21 

1.2 - Proposta pedagógica da Educação de Jovens e Adultos ..................................... 23 

CAPÍTULO 2 .......................................................................................................................... 25 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA E O ENSINO DE QUÍMICA .............................................. 25 

2.1 - O que as pesquisas revelam sobre Sequência Didática no Ensino de Química?

 .............................................................................................................................................. 27 

2.1.1 - Banco de Teses e Dissertações da CAPES ....................................................... 28 

2.1.2 - Trabalhos publicados nos ENPEC‟s ................................................................. 32 

2.1.3 - Trabalhos publicados em revistas .................................................................... 35 

2.1.3.1 - Revista RBPEC .................................................................................................. 35 

CAPÍTULO 3 .......................................................................................................................... 38 

O ENSINO DE QUÍMICA E A MODALIDADE EJA ................................................... 38 

3.1 - A contextualização através de abordagens temáticas .......................................... 39 

3.2 - Atividades Investigativas no Ensino de Química ................................................. 40 

CAPÍTULO 4 .......................................................................................................................... 43 

DELINEAMENTO METODOLÓGICO ........................................................................... 43 

4.1 - Tipo de Pesquisa ........................................................................................................ 43 

4.2 - Cenário da Pesquisa .................................................................................................. 43 

4.3 - Participantes da Pesquisa ......................................................................................... 43 

4.4 - Autorizações ............................................................................................................... 44 

4.5 - Instrumento de Coleta de Dados ............................................................................. 44 



 14 

4.5.1 - Atividades e Relatórios ...................................................................................... 44 

4.5.2 - Questionários ....................................................................................................... 44 

4.5.3 - Diário de Campo ................................................................................................. 45 

4.6 - Procedimentos Metodológicos ................................................................................ 45 

4.6.1 - Apresentação do Projeto na Escola e Observação .......................................... 46 

4.6.2 - Aplicação de Questionário Socioeconômico ................................................... 46 

4.6.3 - Aplicação de Questionário Prévio .................................................................... 46 

4.6.4 - Elaboração da Sequência Didática .................................................................... 47 

4.6.5 - Validação da Sequência Didática ...................................................................... 48 

4.6.6 - Aplicação da Sequência Didática ...................................................................... 48 

4.7 - Análise da Sequência Didática................................................................................. 63 

CAPÍTULO 5 .......................................................................................................................... 66 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS .................................................................................. 66 

5.1 - Especificidades dos educandos da EJA Eixo Formativo VII ............................... 66 

5.2 - Conhecimentos prévios: fatores condicionantes na aprendizagem dos 

educandos da EJA .............................................................................................................. 75 

5.2.1 - Conhecimentos prévios sobre o estudo da Química ..................................... 75 

5.2.2 - Conhecimentos prévios sobre óleos essenciais ............................................... 79 

5.2.3 - Conhecimentos prévios sobre conceitos químicos ......................................... 82 

5.3 - Conhecimentos adquiridos pelos estudantes durante a SD ................................ 85 

5.4 - Análises dos exercícios objetivos/múltipla escolha ............................................. 87 

5.5 - Análises dos mapas conceituais elaborados pelos estudantes ............................ 88 

5.6 - Análises dos relatórios elaborados pelos estudantes ........................................... 96 

5.7 - Avaliação da metodologia aplicada ...................................................................... 101 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................ 104 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................... 107 

 



 15 

APÊNDICES ........................................................................................................................ 114 

APÊNDICE A – AUTORIZAÇÃO DA DIRETORA DA ESCOLA PARA A 

REALIZAÇÃO DA PEQUISA ........................................................................................ 115 

APÊNDICE B - MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO (TCLE) ASSINADO PELOS ALUNOS ............................................ 116 

APÊNCIDE C - QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO APLICADO AOS 

ALUNOS ........................................................................................................................... 119 

APÊNCIDE D - QUESTIONÁRIO PRÉVIO APLICADO AOS ALUNOS ............... 121 

APÊNDICE E - SITUAÇÃO PROBLEMA APLICADA DURANTE A SD .............. 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

APRESENTAÇÃO 

Há algo maior que move a todos que fazem o caminho: o entusiasmo, a dimensão do 
sonho, o desejo de superação, a vontade de chegar ao destino almejado 

(HOFFMANN, 2001). 
 

Este trabalho de pesquisa tem como ponto de partida a busca por novos 

caminhos, nova alternativa de Ensino de Química, que contribua cada vez mais para 

a educação e aprendizagem dos estudantes, principais protagonistas da sala de aula 

a qual a nossa função como educadores se destina.    

Estas perspectivas, reflexões e pretensões surgiram a partir da minha escolha 

como educadora e atuação em sala de aula, durante meu primeiro percurso como 

professora formada. A minha primeira experiência foi em uma escola pública com 

diferentes públicos, de várias idades, distintas modalidades de ensino, que me 

oportunizaram perceber algumas lacunas no processo de ensino/aprendizagem em 

Química, sobretudo na modalidade de ensino, da Educação de Jovens e Adultos - 

EJA.  

É perceptível que os alunos têm vontade de aprender Química, todavia 

apresentam imensa dificuldade em relacionar a disciplina com sua realidade, muitas 

vezes por não compreenderem a importância dos conceitos de Química. Além disso, 

essas dificuldades são mais acentuadas na modalidade EJA; uma modalidade que 

abrange um público diferenciado, formada por jovens e adultos que ficaram por 

muito tempo fora da escola, ou que por algum motivo tiveram que evadir dela. 

Pessoas que buscam através do retorno a escola, a expectativa de concluir os estudos 

e assim poder garantir uma vida melhor. 

 Contudo, são pessoas com muitas dificuldades de aprendizagem, com 

problemas pessoais; são homens e mulheres que trabalham para garantir o sustento 

da família, ou sua própria sobrevivência, e que, na maioria das vezes, além de terem 

dificuldades com as disciplinas, estão atrasados nos estudos; trabalham o dia todo, 

chegam à escola cansados e desmotivados, dentre outros fatores que interferem no 

seu processo de aprendizagem.  

Diante de tal situação, percebi que apenas o domínio do conteúdo em sala de 

era insuficiente para o exercício da docência com jovens e adultos. Pois, nós 

educadores temos o papel e a missão de compreendermos quem são os nossos 
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alunos, quais as suas dificuldades, o que os impedem de aprender e assim, 

encontrarmos formas alternativas de ensino para que possamos ajudar a melhorar a 

realidade e a qualidade da educação.  

À luz do exposto, e em virtude do desejo e da necessidade de aprofundar nos 

estudos sobre a EJA para melhor compreendê-la, encontrei no Mestrado em 

Educação Científica e Formação de Professores a oportunidade de desenvolver uma 

pesquisa, que buscasse contribuir com a melhoria da qualidade de Ensino de 

Química, mas especificamente na modalidade EJA, acreditando na premissa que 

existe um porquê de ensinar à Química e que ela é incrível e pode estar associada ao 

nosso cotidiano.  

Nesta perspectiva, surgiu o seguinte questionamento: Quais estratégias 

didáticas poderiam promover a aprendizagem dos alunos acerca do Ensino de 

Química na Educação de Jovens e Adultos?  

Visando responder esta questão elaboramos então, uma proposta de sequência 

didática (SD) com atividades investigativas utilizando o tema “óleos essenciais” de 

plantas da caatinga desenvolvida em uma turma da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), Eixo Formativo VII. Assim, acreditamos que com esta pesquisa possamos 

ampliar as discussões sobre a temática, e pensar em novas situações de 

ensino/aprendizagem para o Ensino de Química.    
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INTRODUÇÃO 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que fazeres se encontram 
um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando; reprocurando. Ensino 

porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 
constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que 

ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade (FREIRE, 2000, p.32). 
 

Na arte de ensinar se encontra um grande dilema, ensinar a disciplina de 

Química, que continua ainda na atualidade, como um grande desafio, tanto para 

professores quanto para alunos. De um lado, há insatisfação dos professores por não 

conseguirem atingir os objetivos educacionais, principalmente para aqueles que 

desejam algo mais do que a mera manipulação de fórmulas na resolução de 

problemas-padrão, e do outro lado, os estudantes mostram-se desmotivados, pois 

veem a aprendizagem da Química como uma barreira difícil de ser vencida (SILVA, 

2011).  

E esse desafio se torna ainda maior quando falamos de ensinar Química para a 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), pois infelizmente, os alunos não 

percebem a importância da disciplina, talvez porque a Química ensinada nos 

colégios nem sempre tem atrativos para eles. Um dos motivos pode ser a 

metodologia tradicional de ensino, baseada em memorização de fórmulas, regras de 

nomenclatura e classificação de compostos, diminuindo assim o interesse dos alunos 

(RODRIGUES et al., 2000).  

 Outro fator a ser pensado está relacionado à formação dos professores, pois na 

maioria das escolas, estes não são preparados para ensinar na EJA, além disso, não 

existem preparações na própria universidade de como atuar com os jovens e adultos.  

Enquanto se preparam para a carreira de licenciatura, os professores não recebem 

orientações concernentes ao estudante desta modalidade e ao deparar-se com esse 

contexto, acabam por utilizar a mesma metodologia que aplicariam a estudantes das 

outras modalidades de ensino.  

 Estas discussões são negligenciadas dentro dos cursos de formação de 

professores, e para complementar, são poucas as pesquisas realizadas sobre esta 

modalidade, sobretudo com intuito de melhorar as metodologias de ensino, e as 
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técnicas de avaliações, gerando uma lacuna e uma carência muito grande em relação 

aos estudos voltados para a EJA.  

É importante mencionar que “aproximadamente até a década de setenta, não se 

atentava a algumas dificuldades encontradas no processo de ensino e aprendizagem” 

(SUART; MARCONDES, 2008, p. 3). Apenas há alguns anos, a produção acadêmica 

no campo da Educação aponta a necessidade de ruptura de algumas ações exigindo 

formas alternativas de ensino. E essas discussões passaram a fazer parte das 

pesquisas em Educação Química a partir da década de 80, tendo como objetivo 

central a melhoria do Ensino de Química, e assim vem se fortalecendo no Brasil. 

Desde então, vários pesquisadores e educadores buscam identificar as variáveis que 

têm afetado o Ensino de Química, propondo e avaliando modelos para o 

aperfeiçoamento do processo de ensino/aprendizagem em sala de aula 

(SCHNETZLER; ARAGÃO, 1995).  

Sarmento et al. (2013) por exemplo, em seu trabalho relatam que na literatura 

encontramos argumentos a favor de situações de ensino que visem a melhor 

qualidade da educação e do processo de ensino/aprendizagem, que busquem 

também aproximar o conhecimento científico aprendido em sala de aula, com o 

cotidiano e as experiências dos estudantes.  

Outros autores defendem ainda o estímulo para desenvolver atividades em 

grupo, pois interações entre os alunos podem contribuir para que eles aprendam a 

interagir uns com os outros, a respeitar os direitos e ideias dos colegas, a trabalhar 

juntos em busca de soluções para os problemas e projetos comuns (COLL, 2002); bem 

como o uso de estratégias de aprendizagem estruturadas a partir de métodos 

cooperativos (QUEIROZ et al., 2009). Muitos professores e estudantes da área 

identificam também a importância da experimentação para a aprendizagem 

(GALIAZZI et al., 2001; GALIAZZI; GONÇALVES, 2004). Outros mencionam o vídeo 

como possibilidade de aprendizagem visual, linguagem falada, linguagem musical e 

escrita; linguagens que interagem e que não se separam, que podem atingir diversos 

sentidos e de diferentes formas (FRANCISCO; FRANCISCO JR, 2013). 

 Assim, destacamos a Sequência Didática (SD) como um elemento 

metodológico que permite contemplar e empregar várias estratégias de ensino sem 
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ser necessário a escolha de uma em detrimento de outra. Além disso, a realização da 

SD na disciplina de Química é uma possibilidade de rever conceitos que são 

abordados ou, até mesmo, de introduzir novas ideias de forma mais contextualizada. 

Ao mesmo tempo, é importante para o processo de aprendizagem que os estudantes 

da EJA percebam que a Química não é uma ciência isolada, e que evolui vinculada às 

necessidades humanas e ao avanço do conhecimento científico (ZULIANI, 2006).  

Levando em consideração que os jovens e adultos necessitam, além dos 

saberes científicos, práticas educativas que aproveitem a sua bagagem cultural e a 

experiência acumulada, o Ensino de Química não pode ser apenas preparatório para 

um exame de seleção, no qual o jovem e o adulto são treinados a resolver questões 

que exigem sempre a mesma resposta padrão. O mundo atual exige que o jovem e o 

adulto se posicionem, julguem e tomem decisões. Ou seja, o Ensino de Química tem 

que fornecer subsídios para que esses jovens e adultos sejam preparados para atuar 

como agentes modificadores e possam exercer seu papel na sociedade. 

Deste modo, uma das opções metodológicas para se trabalhar com a SD para o 

Ensino de Química na EJA é através de estratégias de ensino denominadas 

investigativas, pois podem garantir maior interesse e participação ativa dos 

estudantes no processo de construção do seu conhecimento. Também possibilitam 

que as aulas sejam planejadas de forma contextualizada, permitem que as 

informações sejam trabalhadas com o intuito de favorecer o desenvolvendo de 

habilidades e competências nos estudantes. 

  Nesta perspectiva, a SD desenvolvida visou aproximar o conhecimento 

químico da realidade dos estudantes tornando-o interessante para eles. Para isto, foi 

utilizado como tema “óleos essenciais”, que são substâncias aromáticas extraídos de 

plantas encontradas na caatinga, um bioma predominante da cidade de Jequié, na 

qual esta pesquisa foi desenvolvida.  A escolha se fundamentou na possibilidade de 

trabalhar conteúdos de Química de forma contextualizada, levando em consideração 

a vivência, a realidade e o contexto dos estudantes. Portanto, esta pesquisa tem como 

objetivo avaliar a aplicação de uma proposta de sequência didática com atividades 

investigativas com tema óleos essenciais de plantas da caatinga desenvolvida em 

uma turma da Educação de Jovens e Adultos (EJA), Eixo Formativo VII. 
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CAPÍTULO 1 
O CONTEXTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

A Educação de Jovens e Adultos, denominada EJA, é uma modalidade de 

ensino que de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN n° 9.394/96 de 20 de Dezembro de 1996, art.37 é destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade 

própria (BRASIL, 1996, p. 15).  

Esta modalidade propõe atender um público ao qual foi negado o direito à 

educação durante a infância e/ou adolescência seja pela oferta irregular de vagas, 

pelas inadequações do sistema de ensino ou pelas condições socioeconômicas 

desfavoráveis. “Funciona na maioria das escolas, no turno noturno, com 600 horas anuais” 

(SILVA et al., 2013, p. 2). A idade mínima de ingresso na modalidade EJA é de 15 

anos para o nível fundamental e 18 anos para o ensino médio; conforme prevê a 

Resolução 03/2010 em seu 4º Artigo: 

Obedecidos ao disposto no artigo 4º, incisos I e VII, da Lei nº 9.394/96 
(LDB1) e a regra da prioridade para o atendimento da escolarização obriga-
tória, será considerada idade mínima para os cursos de EJA e para a realiza-
ção de exames de conclusão de EJA do Ensino Fundamental a de 15 (quinze) 
anos completos. 
 

 Neste sentido, o objetivo da proposta construída para a Educação de Jovens e 

Adultos é contribuir com a democratização e efetividade do processo educacional 

para esta modalidade de ensino. Acreditamos, portanto, que com o empenho dos 

gestores, educadores e o cumprimento do dever designado ao estado será possível 

tornar esta política uma realidade palpável nas salas de aula da rede estadual e 

construírmos uma educação que possibilite, aos sujeitos da EJA, a garantia do seu 

direito à educação, através do atendimento às especificidades de cada indivíduo na 

sociedade. 

1.1- Sujeitos de direito da Educação de Jovens e Adultos 

São sujeitos de direito da EJA jovens, adultos e idosos que lutam pela 

sobrevivência nas cidades ou nos campos, pessoas que não tiveram a oportunidade 

                                                           
1 Lei de Diretrizes e Bases. 
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de estudar, ou seja, que não tiveram acesso à escola, pois tiveram que optar pelo 

trabalho para o seu próprio sustento e/ou da família, garantindo assim, o pão na 

mesa, a roupa do corpo e a moradia dos filhos. Homens e mulheres com experiências 

e, principalmente, a esperança de conseguir um emprego melhor para mudar de 

vida, que procuram na escola a oportunidade de compreender o mundo, de se 

expressar, conquistar seu espaço no trabalho e na sociedade, que requerem garantir 

seu direito, sobretudo à educação.  

Sobre essa temática, um documento publicado pela UNESCO2 vem, assim, 

delineando o público-alvo da EJA: 

Trata-se de jovem ou adulto que historicamente vem sendo excluído, quer 
pela impossibilidade de acesso à escolarização, quer pela sua expulsão da 
educação regular ou mesmo da supletiva pela necessidade de retornar aos 
estudos. Não é só o aluno adulto, mas também o adolescente; não apenas 
aquele já inserido no mercado de trabalho, mas o que ainda espera nele in-
gressar; não mais o que vê a necessidade de um diploma para manter sua si-
tuação profissional, mas o que espera chegar ao ensino médio ou à universi-
dade para ascender social e profissionalmente (UNESCO, 2004, p. 19). 
 

Corroboramos com essa ideia, acreditamos que para muitos a conclusão dos 

estudos “significa a abertura de novas possibilidades, novos anseios, mas para outros pode 

significar apenas um reconhecimento de ser capaz, de alcançar a escolaridade mínima para se 

inserir no mercado de trabalho” (CAVAGLIER; MESSEDER, 2014, p. 13). Muito do 

público jovem que apresenta algum atraso na relação idade/série, com idade entre 15 

e 18 anos, devido à necessidade de ingresso no mercado profissional, e à dificuldade 

de conciliar os estudos com o trabalho almeja mudar para as turmas da EJA, ou opta 

por esta modalidade de ensino; sobretudo no período noturno. Diante de tal situação 

nos surge o interesse em discutir sobre os reais motivos que levam milhares de 

jovens e adultos a abandonarem a escola e pararem de estudar.   

As pesquisas revelam que em sua maioria as razões são por questões sociais 

tais como: vulnerabilidade, que abarca problemas relacionados à pobreza extrema, o 

uso de drogas, a exploração juvenil, a violência, o trabalho, perdas de entes queridos, 

gravidez precoce, entre outros. Além disso, “os jovens e adultos trabalhadores lutam para 

superar suas condições precárias de vida (moradia, saúde, alimentação, transporte, emprego, 

                                                           
2 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura). 
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etc.) que estão na raiz do problema do analfabetismo” (GADOTTI; ROMÃO, 2011, p. 38). 

Perante isso, “o aluno fica incapacitado de continuar os estudos e quando decide retornar, 

encontram a modalidade EJA como alternativa mais eficiente” (SILVA et al., 2013, p. 3). 

1.2 - Proposta pedagógica da Educação de Jovens e Adultos  

A proposta pedagógica da EJA está pautada pelo dever do Estado de garantir 

a Educação Básica às pessoas jovens e adultas, na especificidade do seu tempo 

humano, ou seja, considerando as experiências e formas de vida próprias à juventude 

e à vida adulta. Essa proposta é de extrema importância para a formação do 

indivíduo, pois favorece a inclusão social e política desses na sociedade, além de ser 

uma alternativa viável para que as pessoas possam retomar seus estudos e garantir 

uma formação educacional. 

No Estado da Bahia, o currículo da EJA está organizado em Tempos formati-

vos I, II, III. O percurso dos Tempos formativos é composto de três segmentos distri-

buídos ao longo de sete anos (BAHIA, 2010). 

 1º Tempo: Aprender a Ser, contendo 03 Eixos Temáticos, com 01 ano de dura-

ção cada um (Identidade e Cultura; Cidadania e Trabalho; Saúde e Meio Am-

biente) e equivale ao primeiro segmento da Educação Fundamental (1º ao 5º 

ano). 

 2º Tempo: Aprender a Conviver, contendo 02 Eixos Temáticos, com 01 ano de 

duração cada um (Trabalho e Sociedade; Meio Ambiente e Movimentos Soci-

ais) e refere ao segundo segmento da Educação Fundamental (6º ao 9º ano). 

 3º Tempo: Aprender a Fazer, contendo 02 Eixos Temáticos, com 01 ano de du-

ração cada um (Globalização, Cultura e Conhecimento; Economia Solidária e 

Empreendedorismo) e compõe o 1º ao 3º ano do Ensino Médio, representando 

este último o período em que a disciplina de Química é estudada. 

Os cursos do Tempo Formativo I, II e III são cursos de matrícula anual, nos 

quais formam o único curso da modalidade, cujas aulas são presenciais e exigem fre-

quência diária, portanto, necessitam de cuidados específicos para a formação do seu 

currículo (BAHIA, 2010).  
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Nesse sentido, é importante destacar o papel do professor como mediador do 

processo de ensino/aprendizagem, pois a Educação de Jovens e Adultos é o resulta-

do do empenho coletivo entre os educadores em organizar ações que, respeitem os 

diferentes níveis de conhecimento dos estudantes e experiências de vida como seres 

humanos e trabalhadores, buscando sua integração com o meio social, oportunizan-

do-se experiências educativas que incentivem o gosto pelo conhecimento. 

É necessário e de fundamental importância que o educador, esteja preparado 
para atuar nesta modalidade de ensino, assumindo relevante função, atuan-
do como mediador entre o conhecimento e seus educandos. Sendo assim, o 
professor deve romper com a prática pedagógica tradicional de ensino, bus-
cando situações significativas integradas a diferentes ações (NASCIMENTO, 
2012, p. 9). 

 
 Desta forma, é importante pensar o trabalho pedagógico da EJA de modo que, 

o estudante participe de forma crítica e ativa do desenvolvimento da sociedade, a 

partir de atitudes inovadoras, leituras de mundo e capacidades para socializar o 

conhecimento.  Sendo assim, nós, enquanto educadores, temos a responsabilidade e o 

compromisso de criarmos uma dinâmica metodológica que atinja o interesse e a 

motivação do estudante. E para isto é necessário refletirmos sobre a nossa função, 

conhecermos melhor o nosso aluno, propormos um grupo de estudo ou uma 

comissão de professores para compreendermos o que ele quer, porque está na escola 

e o porquê se afasta dela. 

 As escolas também devem desenvolver debates, fóruns, discussões e reflexões 

sobre a EJA, conhecer o perfil e a realidade de seus estudantes através da aplicação e 

avaliação de questionários, bem como os conhecimentos que eles trazem, de maneira 

que a escola recupere seu objetivo social e supere problemas como a repetência e 

evasão. 
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CAPÍTULO 2 
SEQUÊNCIA DIDÁTICA E O ENSINO DE QUÍMICA 

 
Constitui-se ainda nos dias atuais um desafio ensinar a disciplina de Química 

nas escolas, pois muitas vezes os estudantes apresentam dificuldades e 

consequentemente frustrações por não se acharem capazes de aprender Química e, 

por não perceberem a importância dessa disciplina no seu dia a dia (RIBEIRO; 

MELLO, 2010). Alguns se mostram receosos quando vão iniciar a disciplina, 

sobretudo nos primeiros dias de aulas, pois em geral, esses estudantes têm pouco 

tempo de estudo e muitas responsabilidades econômicas e familiares, sendo em 

grande maioria trabalhadores e responsáveis pelo sustento de sua família.  

A respeito desta temática, alguns pesquisadores da área de ensino discutem 

sobre a necessidade da aula de Química ser mais atrativa, interdisciplinar e 

contextualizada, e que não priorizem apenas a teoria, mas leve o estudante a associar 

ao cotidiano aquilo que é ensinado e aprendido em sala de aula. Desta forma, é 

importante desenvolver metodologias de ensino que desperte a motivação e o 

interesse do estudante pela Química levando em consideração algumas expectativas 

do ensino atual. 

Partindo dessa premissa, destacamos a elaboração de Sequências Didáticas 

(SD), como uma alternativa de ensino para trabalhar os conteúdos de Química e 

promover uma melhor qualidade de ensino, principalmente na modalidade EJA. Esta 

proposta é definida por Zabala (1998, p. 18) como: 

Um termo em educação utilizado para definir um procedimento encadeado 
de passos, ou etapas ligadas entre si para tornar mais eficiente o processo de 
aprendizado. As sequências didáticas são planejadas e desenvolvidas para a 
realização de determinados objetivos educacionais, com início e fim 
conhecidos tanto pelos professores, quanto pelos alunos. 
 

Autores mais recentes como Méheut e Psillos (2004) apontam que uma SD 

pode ser tanto uma atividade de intervenção que, por sua vez, possibilita a 

investigação, quanto uma curta sequência curricular para ensinar conceitos 

científicos. Os autores salientam que a elaboração da SD possibilita o desencadear de 

um currículo integralizador e nela estão presentes escolhas que possibilitam o estudo 

dos processos de aprendizagem como concepções de ensino/aprendizagem, análise 
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de conteúdo, concepções dos estudantes, teorias pedagógicas e as limitações 

educacionais.  

Corroborando com essas ideias, acreditamos que se aproximarmos os 

conteúdos trabalhados com a realidade dos estudantes de forma contextualizada e 

tentando na medida do possível interligar os conteúdos de Química com os de outras 

disciplinas, a SD contemplará resultados mais positivos. Além disso, o planejamento 

de aulas utilizando diversas estratégias e recursos didáticos, tais como: aulas 

expositivas, demonstrações, sessões de questionamento, solução de problemas, 

elaboração de mapas conceituais, experimentos em laboratório com o auxílio de 

materiais alternativos, etc., possibilitam uma maior integração entre teoria e prática e 

proporcionam aos estudantes entenderem os fenômenos tratados na Química, 

motivando-os a conhecê-los.  

Neste contexto, a SD pode ser uma abordagem pedagógica interessante, pois 

permite promover conexões de saberes, quando planejadas adequadamente 

(ABEGG; BASTOS, 2005).  Por isso, ao elaborar uma SD, o professor deve organizar 

uma série de conteúdos cujo objetivo é expor com clareza os temas aos estudantes, 

procurando informações em livros didáticos, internet, revistas, jornais, utilizando 

referenciais teóricos que fundamentem suas decisões e escolhas.  

Ao mesmo tempo, os conteúdos devem ser bem organizados e sistematizados, 

a fim de relacionarem com os conhecimentos trazidos pelos estudantes e as 

informações devem ser transformadas em conhecimentos que venham ser 

significativos para a sua vida. Isso indica que, para o estudante aprender não basta 

apresentar-lhe apenas o conteúdo “é necessário que, diante destes, possam atualizar seus 

esquemas de conhecimento, compará-los com o que é novo, identificar semelhanças e 

diferenças e integrá-las” (ZABALA, 1998, p. 37).  

 Outra perspectiva a ser considerada sobre elaboração de SD, na qual acredi-

tamos ser um fator relevante para o seu sucesso, é validá-la antes e durante seu pro-

cesso de aplicação, pois este procedimento “busca confirmar que o instrumento possui o 

desempenho que sua aplicação requer e também garantir a confiabilidade de seus resultados” 

(GUIMARÃES; GIORDAN, 2011, p. 5). Além disso, uma SD em que todo o seu pro-

cesso de aplicação seja validado permite que não se privilegie um conhecimento em 
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detrimento de outro, pois se não houver um planejamento criterioso de uma sequên-

cia acaba-se por optar e desenvolver muitas ações de um campo do conhecimento 

(NASCIMENTO et al., 2009).  

 Sobre esta concepção é importante mencionar que há alguns anos, as sequên-

cias didáticas eram elaboradas usando o conhecimento, a experiência e a vivência do 

pesquisador em sala de aula e não se utilizavam referenciais teóricos para sua elabo-

ração. Hoje, porém, já existem diversos autores que defendem, e utilizam técnicas e 

modelos para validar uma SD, na qual possibilitam identificar aspectos positivos e 

negativos em relação à sua aplicação. Ao mesmo tempo, permitem fazer reflexões 

sobre as atividades desenvolvidas, verificando se durante a aplicação da SD houve 

aprendizagem por parte dos estudantes.  

2.1 - O que as pesquisas revelam sobre Sequência Didática no Ensino de Química?  

Depois de apresentar as perspectivas teóricas sobre a SD no Ensino de Quími-

ca faz-se necessário discutir a respeito de trabalhos e pesquisas que empregaram esta 

metodologia como forma de ensino/aprendizagem em aulas de Química. Para isto, 

apresentaremos uma revisão de literatura sobre trabalhos que utilizaram SD no En-

sino de Química da Educação Básica, pois para conseguir avançar em determinado 

campo do conhecimento é preciso primeiro conhecer o que já foi desenvolvido 

por outros pesquisadores.  Além disso, a revisão é “indispensável para obter uma ideia 

precisa sobre o estado atual dos conhecimentos sobre um dado tema, as suas lacunas e a con-

tribuição da investigação para o desenvolvimento do conhecimento” (BENTO, 2012, p. 1). 

Desta forma, essa revisão de literatura tem o objetivo de identificar o que se 

tem produzido sobre SD, bem como, avaliar como os pesquisadores propõem, apli-

cam e avaliam essa proposta no Ensino de Química. Para isto, a nossa busca se con-

centrou nas seguintes fontes: (1) Banco de Teses e Dissertações da CAPES3; (2) traba-

lhos apresentados nos Encontros Nacionais de Pesquisa em Educação em Ciências 

                                                           
3
 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Trata-se de uma agência 

governamental, vinculada ao Ministério da Educação (MEC) que tem como objetivo promover a 

expansão, consolidação dos cursos de pós-graduação Stricto Sensu, ou seja, dos cursos de mestrado e 

doutorado em todo o país.   

http://posgraduando.com/blog/como-fazer-uma-revisao-bibliografica
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(ENPEC„s4 - I ao IX) e (3) trabalhos publicados nas Revistas: Ciência e Ensino, Ciência 

e Educação, Ciência e Cognição e na Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em 

Ciências - RBPEC. 

2.1.1 - Banco de Teses e Dissertações da CAPES  

Esta fase da investigação se constituiu como um balanço das produções reali-

zadas nos últimos cinco anos em cursos de pós-graduação Stricto Senso que utiliza-

ram SD em suas pesquisas. Para busca dos trabalhos no Banco de Teses e Disserta-

ções da CAPES utilizamos a seguinte combinação de palavras: sequência didática. 

Depois de realizada a pesquisa, selecionamos aqueles que concederam ênfase à dis-

ciplina de Química no título do trabalho, palavras-chave ou no corpo do resumo, e 

então encontramos apenas sete (07) trabalhos que estão expostos na tabela 1.  

Tabela 1: Trabalhos selecionados através do Banco de Teses e Dissertações da CAPES relacionados         
à utilização de sequências didáticas no Ensino de Química. 

 

ORDEM AUTOR (A) TÍTULO ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

 
1º 

Diane 
Cristina 
Araújo 
Domingos 

Sequência didática investigativa em aulas 
experimentais no ensino médio de química para 
compreensão do termo extração e os fatores que 
ocorrem durante a destilação por arraste a vapor 
aplicando o padrão argumentativo de Toulmin. 

Ensino de Ciências e 
Matemática 

 
2º 

Ana Lucia 
Custodio 
Lopes 

Equação de autodepuração da água (modelo de 
Streeter-Phelps): Uma abordagem dos conceitos 
de cinética química integrada à educação 
ambiental 

 
Ensino de Ciências 

 
3º 

Claudia 
Ayres 

O uso do recurso multimídia no Ensino 
de Química para alunos de ensino médio sobre o 
conteúdo de ligações intermoleculares 

Ensino de Ciências  

 
4º 

Osmar Luís 
Nascimento 
Gotardi 

Agrotóxicos e meio ambiente abordagem CTS 
numa perspectiva freireana para o Ensino 
de Química em Culturama – MS 

Ensino de Ciências 

 
5º 

Renata Rosa 
Dotto Bellas 

O ensino e a aprendizagem do conceito químico 
de substância como material puro 

Ensino, Filosofia e 
História das 
Ciências 

 
6º 

Hélio da 
Silva 
Messeder 
Neto 

Abordagem contextual lúdica e o ensino e 
aprendizagem do conceito de equilíbrio 
químico: o que há atrás dessa cortina? 

Ensino, Filosofia e 
História das 
Ciências 

 
7º 

Michele 
Eldegard 
Montibeller 

O Ensino de Química e a produção de cerâmica 
vermelha: uma proposta de ensino 
contextualizado 

Ensino de Ciências 
Naturais e 
Matemática 

Fonte: Banco de teses da Capes. Busca realizada em 10/11/2014. 

                                                           
4 Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências 
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Dos trabalhos encontrados, apenas os cinco primeiros foram possíveis realizar 

a leitura da versão completa, pois até a presente data não encontramos a dissertação 

na íntegra, dos autores Hélio da Silva Messeder Neto e Michele Eldegard 

Montibeller, sendo, portanto, realizada apenas a leitura dos resumos.   

Categorizamos os trabalhos encontrados em três eixos temáticos: (1) temas e 

assuntos de pesquisa; (2) desenvolvimento da pesquisa; (3) avaliação e resultado da proposta 

didática. 

No primeiro eixo temático, denominado temas e assuntos de pesquisa, 

identificamos os assuntos abordados durante a proposta didática e os temas 

geradores que desencadearam a pesquisa. 

 Domingos (2011) trabalhou com a temática de óleos essenciais e 

ministrou aulas teóricas sobre funções orgânicas e forças intermoleculares. 

 Lopes (2011) defendeu a introdução de temas ambientais e apresentou 

uma proposta metodológica para o ensino de conteúdos de Cinética Química aliados 

aos princípios da Educação Ambiental. 

 Ayres (2011) abordou conceitos sobre ligações intermoleculares focando 

o uso de simuladores e animações disponíveis na internet. 

 Gotardi (2012) conduziu a SD norteada pelo movimento Ciência, 

Tecnologia, Sociedade (CTS) e pela concepção educacional de Paulo Freire, 

utilizando como tema, os agrotóxicos e o conteúdo das soluções. 

 Bellas (2012) elaborou uma proposta de ensino a fim de favorecer a 

aprendizagem significativa do conceito químico de substância. 

No segundo eixo temático, denominado desenvolvimento da pesquisa, 

descrevemos a metodologia empregada pelos autores para o desenvolvimento da SD, 

bem como, as estratégias de ensino utilizadas. 

 Domingos (2011) propôs uma sequência didática investigativa, 

elaborada mediante uma situação problema para investigação de como o aluno 

compreende o processo de extração e os fatores que ocorrem durante a técnica de 

destilação por arraste a vapor. Para a resolução da situação problema foram 

ministradas aulas teóricas, discussão de artigo e realização de atividade 

experimental. 
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 Lopes (2011) realizou uma proposta didática que envolveu a equação 

de autodepuração da água e foi desenvolvida com base na teoria da aprendizagem 

significativa. Durante a aplicação da SD foram realizadas aulas teóricas e práticas, 

aplicação de questionários, provas escritas e confecção de relatórios. 

 Ayres (2011) aplicou questionários antes e depois da utilização do 

recurso multimídia em sala de aula, e realizou entrevistas com três alunos que 

participaram do desenvolvimento da sequência. 

 Gotardi (2012) desenvolveu a SD utilizando diálogos com os alunos, 

bem como apresentação de slides, aulas na lousa, bulas de agrotóxicos, listas de 

exercícios, trabalhos em grupo e livros.  

 Bellas (2012) propôs um pré-teste para verificar o conhecimento prévio 

dos estudantes sobre substâncias, elaboração de mapas conceituais, reprodução de 

vídeo sobre o tratamento da água, sequência de três experimentos, reelaboração dos 

mapas conceituais e pós-teste. 

 No terceiro eixo temático, denominado avaliação e resultado da proposta 

didática, focalizamos na avaliação dos limites e potencialidades verificados pelos 

autores na aplicação da SD.  

 Domingos (2011) analisou os resultados, fundamentada nos 

argumentos elaborados pelos alunos para resolução da situação problema. A autora 

concluiu que a sequência didática facilitou o processo de ensino/aprendizagem, 

propiciando um ambiente de argumentação envolvendo os alunos na atividade 

experimental para a compreensão do termo extração e dos fatores que ocorrem 

durante a destilação. 

 Lopes (2011) afirmou que não foi possível concluir se houve 

aprendizagem significativa dos conteúdos por parte dos alunos, pois o questionário 

utilizado como principal instrumento não foi respondido com o empenho esperado. 

Contudo, afirmou que evidenciou, como aspectos positivos, a motivação dos 

estudantes no desenvolvimento das atividades.  

 Ayres (2011) mencionou que a utilização do recurso multimídia possibi-

litou melhora na elaboração conceitual de ligações intermoleculares. Segundo a auto-

ra o recurso multimídia vem de encontro com o uso da tecnologia para expandir o 
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significado dos fenômenos químicos e dos sistemas em escala submicroscópica e para 

o mundo fora da sala de aula. 

 Gotardi (2012) concluiu que a sequência didática conduziu à 

legitimação do tema agrotóxico como representando contradições existenciais 

vividas pelos educandos, e também proporcionou o posicionamento crítico dos 

estudantes em relação à utilização dos agrotóxicos no contexto desenvolvido, de 

forma que eles conseguiram relacionar o tema em questão com os conceitos de 

Química estudados.  

 Bellas (2012) ressaltou que após a aplicação da sequência didática, veri-

ficou que a maioria dos estudantes apresentaram concepções adequadas em relação 

aos conceitos de material puro, material impuro, substância e mistura e passaram a 

estabelecer relações conceituais coerentes.  

Nos trabalhos selecionados, observamos que os temas e conteúdos trabalhados 

pelos autores se diferenciam uns dos outros, porém são temáticas atuais e 

relacionadas com o cotidiano dos estudantes.  Embora, um dos trabalhos analisados 

utilizou à temática de óleos essenciais, não compreendeu a mesma organização da 

pesquisa aqui desenvolvida, pois esta traz uma sequência mais ampla do tema 

estudado, os conteúdos trabalhados, as etapas, a metodologia, etc.  

Notamos também que a maioria dos autores adotaram referenciais teóricos 

para discutir o conteúdo químico da SD, por exemplo, referenciais sobre destilação 

por arraste a vapor, cinética química, ligações intermoleculares, substâncias entre 

outros. Entretanto, não são evidentes os referenciais teóricos utilizados pelos autores 

para fundamentar a elaboração e análise da SD. Além disso, percebemos que em 

nenhum dos trabalhos analisados os autores sequer mencionam sobre a importância 

de validar uma SD, como, também não utilizaram esse procedimento metodológico 

em sua pesquisa. 

 Os autores recorreram à sua experiência pessoal ou profissional e 

conhecimentos para produzir as sequências; alguns utilizaram SD já prontas em 

livros didáticos. Os dados foram coletados a partir de seus objetivos de pesquisa; e 

analisados com base na realização de pré e/ou pós-testes, levantamento dos 

conhecimentos prévios dos estudantes, aplicação de questionários e entrevistas. É 
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importante mencionar ainda que os autores destacam a SD como uma metodologia 

de ensino favorável a aprendizagem e motivação dos alunos, e pode desenvolver 

neles visões mais críticas e reflexivas quanto a questões do cotidiano. 

2.1.2 - Trabalhos publicados nos ENPEC’s 

Para o desenvolvimento deste estudo foi realizado um levantamento de traba-

lhos sobre elaboração, aplicação e validação de SD no Ensino de Química nas Atas do 

I ao IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências - ENPEC desde o 

ano 1997 até 2013, utilizando as seguintes combinações de palavras-chave: sequência 

didática, Ensino de Química, sequência de ensino. Após a pesquisa realizamos a lei-

tura dos títulos e resumos dos trabalhos apresentados para selecionar os de interesse 

segundo os critérios anteriores. No total foram encontrados apenas quatro (04) traba-

lhos, e estão expostos na tabela 2.  

Tabela 2: Trabalhos publicados do I ao IX ENPEC relacionados com a utilização de SD no Ensino 
de Química 

ORDEM AUTOR (ES) TÍTULO DO TRABALHO ENPEC 

1° Vilela e 
colaboradores 

 

Análise da elaboração e aplicação de uma 
sequência didática sobre o aquecimento global 

VI (2007) 

2° Firme e Amaral 
 

Análise e validação de uma sequência de ensino 
com abordagem CTS: o descarte de pilhas e 
baterias 

VII(2011) 
 

3° Menezes e 
colaboradores 

 

Eficácia de uma sequência de ensino-
aprendizagem sobre termoquímica 

IX (2013) 

4° Nunes e 
colaboradores 

O ensino de eletroquímica: desenvolvimento, 
aplicação e validação de uma sequência de ensino-
aprendizagem. 

IX (2013) 

Fonte: Atas do I ao IX ENPEC. Busca realizada em 15/03/2015. 

 

 Para avaliar os artigos resultantes da pesquisa criamos duas categorias de 

análise segundo as ideias de Méheut (2005), levando-se em consideração que a SD 

deverá contemplar duas dimensões: a epistêmica e a pedagógica. 

 A primeira categoria: Avaliação da SD quanto à dimensão epistêmica 

considera a construção do conhecimento como uma ação voltada para interpretação 

do mundo, compreensão de métodos científicos e comprovação de hipóteses.  

 Vilela et al. (2007), partiu de uma situação-problema, na qual o 

problema deveria ser solucionado pelos alunos. Consideramos que trabalhar o 
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Ensino de Química com a utilização de problemas pode contribuir para o 

desenvolvimento das capacidades intelectuais e cognitivas dos estudantes, pois 

possibilita a elaboração de hipóteses e reflexão crítica das suas próprias ações.  

 Firme e Amaral (2011) trabalharam com a abordagem CTS 

considerando questões científicas, tecnológicas, sociais, políticas e éticas. 

Acreditamos que a abordagem CTS relacionada com situações do cotidiano permite 

uma maior motivação e interesse do aluno no processo de aprendizagem. 

 Menezes et al., (2013) buscaram fazer um entrelaçamento entre o 

conteúdo de Termoquímica e a abordagem CTS e isso permitiu ao aluno, segundo os 

autores, a aprendizagem do conhecimento científico a partir do contexto social e 

tecnológico na qual ele está inserido. 

 Nunes et al., (2013), utilizaram um pré-teste e pós-teste, na qual 

levantaram as concepções espontâneas e a evolução dos conhecimentos dos 

estudantes. Inferimos que a aplicação do pré-teste e do pós-teste foi uma estratégia 

que admitiu a análise da construção do conhecimento, pois foram propostos com 

questões desafiadoras e problemáticas que levaram os alunos a lançarem hipóteses 

sobre a resolução de um determinado problema e isso pode levar o aluno a uma ação 

de sujeito ativo da sua própria aprendizagem.  

 A segunda categoria: Avaliação da SD quanto à dimensão pedagógica, 

considera as ações com intuito de promover interações diversas entre professor - 

alunos; alunos - alunos; alunos - comunidade local. 

 Vilela et al., (2007), realizaram um trabalho coletivo entre os alunos 

através da aplicação do método cooperativo Jigsaw I. Neste método, os alunos são 

divididos em grupos e cada membro é designado a estudar apenas uma parte do 

conteúdo. Acreditamos que este método permite uma maior interação entre os 

alunos, entre aluno e professor e a construção do conhecimento acontece de forma 

grupal, como proposto por Méheut (2005).  

 Firme e Amaral (2011) realizaram atividades que possibilitaram 

interações discursivas mais significativas entre professor e alunos. 

 Menezes et al., (2013) não apresentaram uma descrição detalhada de 

como a SD foi desenvolvida, quais as atividades e estratégias de ensino foram 
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utilizadas ficando muito difícil identificar as interações entre os participantes da 

pesquisa. Contudo, acreditamos que este fato está relacionado ao objetivo do 

trabalho que era apenas validar internamente a SD. Desta forma, focaram apenas na 

análise das questões de um pré-teste, pós-teste e entrevistas. 

 Nunes et al., (2013) não descreveram quais foram às etapas 

desenvolvidas durante a aplicação da SD, o que dificultou a visualização de fatores 

que nos permitissem inferir sobre a dimensão pedagógica. Entretanto, podemos 

considerar também a ausência destas descrições ao objetivo da pesquisa. 

Com base nos resultados percebemos que a dimensão epistêmica foi 

contemplada por todos os autores levando em consideração os conhecimentos 

prévios dos estudantes e utilizando questões norteadoras que os levaram a propor 

hipótese e serem agentes do seu próprio conhecimento.  

Em relação à dimensão pedagógica não foi perceptível nos trabalho de 

Menezes et al., (2013); e Nunes et al., (2013). Porém, podemos relacionar isso aos 

objetivos propostos nos trabalhos e ao número de páginas permitidas pelo evento, o 

que provavelmente impossibilitou os autores descreverem com mais detalhes cada 

etapa da pesquisa.  Mediante os resultados observamos ainda que Firme e Amaral, 

(2011); Menezes et al., (2013) destacaram a utilização da abordagem CTS como 

estratégia de ensino contextualizado, permitindo promover maior interação por parte 

dos alunos e uma melhor aprendizagem. Percebemos também que todos os autores 

consideraram a validação como sendo essencial para obtenção de resultados 

positivos no desenvolvimento de uma SD e na aprendizagem dos alunos.  

Observamos que todos fundamentaram a pesquisa sob as perspectivas de 

Méheut (2005) que defende duas formas de validação da SD: justificação a priori e a 

validação a posteriori, na qual avalia os resultados obtidos a partir dos objetivos 

propostos e a eficiência da SD em relação ao ensino tradicional. Contudo, como já 

citamos anteriormente, consideramos que no sentido em que se baseia a validação de 

uma sequência didática é necessário avaliar todo o processo envolvido durante a sua 

execução e não apenas o resultado final.  

Desta forma, destacamos que uma análise mais criteriosa de todo o processo 

envolvido na elaboração e aplicação da SD deve ser considerada para possibilitar a 
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reelaboração de metodologia de ensino e caso necessário, identificar as dificuldades e 

facilidades apresentadas pelos estudantes e verificar se de fato ocorreu 

aprendizagem por parte destes.  

2.1.3 - Trabalhos publicados em revistas  

Realizamos também um levantamento da produção científica desenvolvida 

nos principais periódicos do país sobre o Ensino de Ciências. Para isto, analisamos 

todas as edições publicadas de cada revista selecionada e utilizamos como critério de 

seleção os periódicos avaliados pelo sistema Qualis, com periodicidade estabelecida e 

centradas em pesquisas na área de ensino, educação e ciência. As revistas seleciona-

das para a análise foram: Ciência e Ensino, Ciência e Educação, Ciência e Cognição e 

a Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências – RBPEC.   

Para realizar a busca utilizamos a palavra-chave sequência didática, e em se-

guida selecionamos aqueles que se relacionavam à disciplina de Química. Contudo, 

apenas na revista RBPEC foi possível encontrar cinco (05) trabalhos sobre SD, nas 

outras revistas não encontramos nenhuma publicação referente à temática.  

2.1.3.1 – Revista RBPEC 

Na pesquisa realizada na Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em 

Ciências – RBPEC localizamos cinco trabalhos e estão expostos na tabela 3.  

Tabela 3: Trabalhos publicados na Revista RBPEC e que se dedicam à interface SD. 

ORDEM AUTOR (ES) TÍTULO DO TRABALHO ANO 

1° Rita de Cássia Suart, 
Maria Eunice Ribeiro Marcondes 

 

As habilidades cognitivas manifestadas por 
alunos do ensino médio de química em 
uma atividade experimental investigativa 

2008 

2° Wesley Fernandes Vaz, 
Márlon Herbert Flora B. Soares 

O Ensino de Química para adolescentes em 
conflito com a lei: possibilidades e desafios 

2008 
 

3° Marieta Pereira de Queiroz, 
Rejane Martins Novais Barbosa, 
Edenia Maria Ribeiro do Amaral 

Uma análise de interações discursivas 
promovidas pela aplicação de métodos 
cooperativos em aulas de química 

2009 

4° Vinícius Catão de Assis Souza,  
Rosária Justi 

Estudo da utilização de modelagem como 
estratégia para fundamentar uma proposta 
de ensino relacionada à energia envolvida 
nas transformações químicas. 

2010 

5° Welington Francisco,  
Wilmo Ernesto Francisco Junior 

 

Leitura e demonstração de experimentos 
por meio de vídeos: análise de uma 
proposta a partir da escrita dos estudantes 

2010 

Fonte: Revista RBPEC. Busca realizada em 21/07/2015. 
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Suart e Marcondes (2008) investigaram as habilidades cognitivas manifestadas 

por estudantes do ensino médio em aulas de Química ao interpretarem os dados 

construídos a partir das atividades experimentais e respostas de questões propostas 

por professores. Segundo as autoras, a análise da sequência evidenciou grande 

participação dos alunos na elaboração de hipóteses e respostas de alta ordem 

cognitiva.  

Vaz e Soares (2008) desenvolveram um trabalho com o objetivo de avaliar a 

importância do uso de jogos e experimentos nas aulas de Química para menores em 

conflito com a lei. Para o desenvolvimento da intervenção os autores utilizaram 

durante as aulas de Química, os jogos e a experimentação como estratégias de 

ensino/aprendizagem. Na conclusão do trabalho os autores ressaltam a eficácia 

dessas estratégias de ensino, mas também deixam claro que não adianta desenvolver 

novas alternativas para o ensino de uma forma geral, enquanto problemas de 

infraestrutura não forem resolvidos no país, como a falta de prioridade na área de 

Educação, as desigualdades sociais, a miséria, entre outros. 

Queiroz, et al., (2009) desenvolveram uma pesquisa com o objetivo de 

investigar a influência de métodos cooperativos na construção de interações em sala 

de aula durante a aprendizagem de conceitos introdutórios da Química orgânica. No 

trabalho os autores concluíram que relações cooperativas promovidas entre os alunos 

mostraram-se extremamente relevantes, não só como um mecanismo de 

aprendizagem, mas como estratégias de ensino que possibilitam a aquisição de 

elementos essenciais para a socialização em sala de aula.  

Souza e Justi (2010) realizaram uma pesquisa visando compreender como as 

atividades de modelagem podem contribuir para um melhor aprendizado dos 

principais aspectos conceituais relativos à Termoquímica. A estratégia utilizada se 

limitava a propor modelos de como as transformações químicas se processavam. 

Segundo os autores os resultados evidenciaram que a estratégia de modelagem 

auxiliou os alunos de forma significativa na compreensão da temática em estudo. 

 Francisco e Francisco Jr (2013) propuseram uma situação em que a partir da 

leitura os estudantes pudessem tecer explicações sobre resultados de experimentos 

apresentados mediante o emprego de vídeos. Para isto os autores realizaram a 
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apresentação de experimentos mediante o uso de vídeos disponíveis na rede mundial 

de computadores, seguida de leitura de texto e usaram uma atividade escrita para 

avaliar a aprendizagem acerca do assunto. Segundo os autores a leitura do texto 

permitiu a manifestação de habilidades cognitivas nos estudantes, contudo 

destacaram que depende da interação suscitada pelo professor.  

Diante do exposto, percebemos a importância da SD como estratégia de 

ensino, quando além de planejada levando em conta temas atuais e do cotidiano dos 

estudantes, também considere seus conhecimentos prévios. Em relação à validação 

da SD observamos que é apresentada em alguns trabalhos como forma de perceber o 

resultado das aplicações dessa estratégia e o favorecimento da aprendizagem 

utilizando diferentes abordagens para os conteúdos trabalhados em sala de aula. 

Contudo, reiteramos que a Sequência Didática ainda é um campo pouco 

explorado pelas pesquisas da área de Ensino de Química, pois encontramos poucos 

trabalhos publicados sobre esta temática. Além disso, observamos que em nenhuma 

das fontes pesquisadas a investigação se destinou à modalidade EJA. Esse 

desinteresse também é algo evidente dentro da academia, pois apesar da LDB de 

1996 reafirmar a EJA como um dever do Estado, até 1998, menos de 3% das 

dissertações e teses da área de educação estiveram voltados ao estudo da Educação 

de Jovens e Adultos (HADDAD, 2011).  

 Esses resultados nos leva a acreditar que mais pesquisas devem ser realizadas 

a fim de atender as dificuldades apresentadas no processo de ensino/aprendizagem 

da disciplina de Química, sobretudo na modalidade EJA. Isso nos permite ainda 

mencionar a importância desta pesquisa de mestrado, pois possibilita o 

direcionamento de novas discussões nesta área, além de propor uma metodologia 

para a prática educacional. 
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CAPÍTULO 3 
O ENSINO DE QUÍMICA E A MODALIDADE EJA 

 

A partir da década de 1980 e 1990, a educação deixou de ser um ensino 

voltado para o tradicionalismo, em que o professor era o detentor do saber, que não 

considerava os conhecimentos prévios trazidos pelos estudantes, tratando-o como 

uma tábua rasa e sendo este apenas como mero observador na sala de aula. Diante 

disso, os educadores passaram a buscar novas propostas de ensino, com intuito de 

ajudar no crescimento do estudante e proporcioná-los uma maior participação nas 

aulas. O desafio da EJA passou a ser, então, o estabelecimento de metodologias 

criativas para conseguir a permanência e o interesse dos estudantes em sala de aula.  

Acerca disso, Chassot (2003, p. 36) declara: 
 

Assim sendo, acredita-se que o desafio da Educação de Jovens e Adultos nos 
últimos tempos é o estabelecimento de uma política de metodologias pró-
prias e criativas, com a finalidade de garantir aos adultos analfabetos e aos 
jovens que tiveram passagens fracassadas pelas escolas o acesso à cultura, 
política e profissão. 

Nesse contexto, deve se considerar vários fatores para garantir a permanência 

do jovem e adulto em sala de aula. Para isso, é necessário conhecermos melhor os 

nossos estudantes, sua realidade, sua vivência, suas dificuldades, considerarmos os 

saberes por eles trazidos, pois nosso papel como educadores não pode começar por 

perguntar-nos pelo seu lugar no sistema de educação e menos ainda pelo seu lugar 

nas modalidades de ensino; “o ponto de partida deverá ser perguntar-nos quem são esses 

jovens e adultos” (ARROYO, 2006, p. 22). 

Gadotti e Romão (2001, p. 121) mencionam que na EJA: 

Essa população chega à escola com um saber próprio, elaborado a partir de 
suas relações sociais e dos seus mecanismos de sobrevivência. O contexto 
cultural do aluno trabalhador deve ser a ponte entre o seu saber e o que a 
escola pode proporcionar, evitando, assim, o desinteresse, os conflitos e a 
expectativa de fracasso que acabam proporcionando um alto índice de 
evasão. 
 

Considerando esses aspectos, acreditamos que a possibilidade mais viável 

para se educar os Jovens e Adultos através da Química é preparando esses 

estudantes, para que eles compreendam e façam uso de informações que serão 

necessárias para sua participação efetiva na sociedade e no trabalho. Nesses termos, 
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de acordo com o currículo da Educação de Jovens e Adultos, a metodologia mais 

adequada para que possamos conseguir êxito em fazer educação com a Química é 

utilizar o ensino no contexto (BRASIL, 2010, p. 116).  

3.1 - A contextualização através de abordagens temáticas  

A contextualização dos conteúdos a serem ensinados no Ensino de Química é 

encontrada nas orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN‟s), que 

indicam que contextualizar um conteúdo significa, em primeiro lugar, assumir que 

todo conhecimento envolve uma relação entre sujeito e objeto (BRASIL, 2010, p. 89). 

E para que essa relação seja estabelecida envolve privilegiar as questões cotidianas 

dos estudantes, inserindo práticas pedagógicas diferenciadas com o intuito de 

melhorar a qualidade do Ensino de Química. E para ensinar no contexto, é preciso 

que o Ensino de Química inclua nos seus conteúdos a inserção dos fenômenos 

químicos mais diretamente ligados a vida cotidiana; a compreensão e avaliação das 

aplicações e implicações tecnológicas; e o tomar decisões frente aos problemas sociais 

relativos à Química.  

Desta forma, defendemos uma abordagem de temas do cotidiano que não 

“sejam pretensos ou meros elementos de motivação ou de ilustrações, mas efetivas 

possibilidades de contextualização dos conhecimentos químicos, tornando-os socialmente mais 

relevantes” (BRASIL, 2006, p. 117). O tema ou contexto escolhido deve fazer parte da 

realidade dos estudantes, de modo a motivá-los e levá-los a associarem o que se 

ensina na sala de aula com o dia a dia de cada um. 

Através da contextualização com temas apropriados é possível avançar para 

além do limite do conhecimento que os estudantes têm de sua própria realidade, 

podendo assim melhor compreendê-la, a fim de poder nela intervir criticamente. A 

partir do tema será feita a conexão entre a situação concreta vivida pelos estudantes e 

as possíveis soluções propostas para resolução dos problemas levantados. Ele será 

utilizado como incentivador na aprendizagem de tópicos da proposta de Química na 

EJA, permitindo a discussão dos conteúdos químicos necessários para a formação de 

um indivíduo com melhores condições de poder aproveitar de forma racional os 

recursos que sua região oferece.  
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Autores como LOPES, (2011), RIBEIRO et al., (2010), SANTOS; SCHNETZLER, 

(2003) salientam que a introdução de temas do cotidiano abordados na disciplina de 

Química apresenta-se como uma forma metodológica diversificada, possibilitando 

quebra da rotina da sala de aula, pois além dos conceitos básicos é possível trazer 

informações complementares, fazendo com que os estudantes percebam que há uma 

ligação entre a teoria e a sua realidade. Permite também uma abordagem mais 

problematizadora, interdisciplinar e contextualizada, em oposição à fragmentação do 

ensino disciplinar e conteudista, e o desenvolvimento de habilidades essenciais à 

compreensão dos conhecimentos a partir do estudo de fenômenos dentro de um 

contexto social real. 

Entre os diversos temas sociais que podem ser trabalhados de uma maneira 

relevante no Ensino de Química, destacam-se os “óleos essenciais”, que são 

substâncias voláteis extraídas de plantas aromáticas, constituindo matérias-primas de 

grande importância para as indústrias cosmética, farmacêutica e alimentícia. São 

compostos principalmente de mono e sesquiterpenos e de fenilpropanóides, 

metabólitos que conferem suas características organolépticas (BIZZO et al., 2009). 

 Devido à sua utilização na produção de diversos produtos úteis no dia a dia 

como, por exemplo: medicamentos, cosméticos, material de limpeza entre outros, a 

utilização do tema óleos essenciais possibilita uma discussão ampla de questões, 

como o consumo e o apelo mercadológico acerca de produtos cosméticos, 

amplamente divulgados em nossa sociedade e permite o resgate e a valorização dos 

saberes populares que os alunos da modalidade de ensino EJA trazem e podem 

contribuir no desenvolvimento de uma prática educativa mais significativa e 

contextualizada (CAVAGLIER; MESSEDER, 2014).  

Dentro desse contexto, a Química pode ser percebida pelos estudantes como 

algo útil e significativo e isso ocorrerá na medida em que o educador mantiver uma 

relação recíproca dos conhecimentos científicos com o mundo vivido por eles. 

3.2 – Atividades Investigativas no Ensino de Química 

Aliado à contextualização através da utilização de temas geradores, 

destacamos também a possibilidade de inserir nas aulas de Química, estratégias de 
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ensino denominadas investigativas ou também designadas em inglês de inquiry, que 

recebeu grande influência do filósofo e pedagogo americano John Dewey. A inclusão 

do inquiry na educação científica foi recomendada por Dewey a partir do livro Logic: 

The Theory of Inquiry, publicado em 1938. Para este filósofo e pedagogo, havia na 

educação científica muita ênfase no ensino de fatos, sem estimular o raciocínio e as 

habilidades mentais dos estudantes; porém, ele defendia que o estudante deveria 

participar ativamente de sua aprendizagem, aplicando seus conhecimentos de 

ciências aos fenômenos naturais (BARROW, 2006). 

Na literatura, encontram-se diferentes conceituações de inquiry, como: ensino 

por descoberta; aprendizagem por projetos; questionamentos; resolução de 

problemas, dentre outras. No entanto, o que está em questão não é a nomeação que 

se dá a esta estratégia, e sim, as possibilidades que esta pode proporcionar ao ensino. 

 No Brasil, por exemplo, a abordagem do ensino envolvendo atividades de 

investigação é encontrada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1999). 

Contudo, ainda não está bem estabelecido, necessitando de mais pesquisas que 

contribuam para o fortalecimento desta estratégia/metodologia de ensino (SÁ et al., 

2007).  

Autores como ZÔMPERO; LABURÚ, (2011) e FRANCISCO JR, (2008) 

discutem sobre essa perspectiva de ensino investigativo destacando que este 

possibilita o aprimoramento do raciocínio, das habilidades cognitivas e também a 

cooperação entre os alunos permitindo que compreendam a natureza do trabalho 

científico. Além disso, resume-se numa busca incessante, inquieta e permanente ao 

conhecimento que se contrapõem à educação dita por Freire como “bancária”, na 

qual somente é considerada a transmissão acrítica e apolítica, como uma doação de 

quem sabe mais, para quem menos sabe.  

De acordo com Guedes (2010, p. 32) o ensino por investigação possibilita: 

Levar os alunos a pensar, debater, justificar ideias e também, aplicar seus 
conhecimentos em diversas situações. Partindo-se destes objetivos, a 
atividade para ser considerada investigativa precisa suscitar ao aluno a 
tomada de atitudes, tais como, curiosidade, iniciativa, criticidade e 
habilidades como raciocínio, astúcia, flexibilidade e argumentação. Desse 
modo, através da abordagem investigativa, o aluno mobiliza-se para buscar 
soluções para o problema proposto, de maneira a pensar, agir, interferir e 
questionar, tornando assim, autônomo e ativo e não apenas um mero 

observador. 
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Para tanto, é necessário que as atividades investigativas estejam 

acompanhadas de questões problematizadoras, questionadoras, dialógicas, que 

envolvam a resolução de situações problemas e levam à formulação de novos 

conceitos. Além disso, “os problemas devem ser construídos com objetivos previamente 

determinados e, sempre que possível, tomando exemplos da vida real” (LOPES et al., 2011, p. 

2). Outro aspecto a ser considerado é a atuação do professor durante o 

desenvolvimento das atividades, pois este deve ser um “mediador”, permitindo que 

o aluno tenha uma participação ativa na construção do seu próprio conhecimento e 

não apenas uma participação passiva e de receptor.  

O sucesso de uma investigação depende do ambiente de aprendizagem que 
se cria na sala de aula. É fundamental que o aluno se sinta à vontade e lhe 
seja dado tempo para colocar questões, pensar, explorar as suas ideias e 
exprimi-las, tanto ao professor como aos seus colegas. (...) Na fase inicial de 
uma investigação, o professor deve procurar criar esse tipo de ambiente e 
informar os alunos do papel que se propõe desempenhar. Esses devem saber 
que podem contar com o apoio do professor, mas que a atividade depende, 
essencialmente, da sua própria iniciativa. (PONTE; BROCARDO; 
OLIVEIRA, 2003a, p. 28). 
 

Isso requer, portanto, um entendimento teórico sobre o campo das atividades 

investigativas, em especial no que tange essa estratégia de ensino como possibilidade 

de permitir a participação ativa dos estudantes, no processo de construção do seu 

conhecimento. E no Ensino de Química, diversos autores como GIL PEREZ e 

VALDES CASTRO, (1996), ZULIANI; ÂNGELO, (1999), KASSEBOEHMER; 

FERREIRA, (2013), SUART; MARCONDES, (2009) e SANTOS, (2006) têm discutido a 

possibilidade de utilização de atividades investigativas pelos estudantes com a 

orientação do professor, como um caminho eficiente para favorecer a aprendizagem 

científica. Ao mesmo tempo consideram cada vez mais a importância de se utilizar 

nestas atividades investigativas uma abordagem educativa que parta do domínio 

contextual do aluno e que, por conseguinte sejam delineados os conteúdos a serem 

trabalhados de maneira geral, evitando a fragmentação entre as disciplinas.    

Sendo assim, ao aliar as atividades investigativas com o Ensino de Química, 

pode-se criar um caminho eficiente para favorecer uma melhoria significativa na 

aprendizagem dos estudantes e uma motivação para o estudo da matéria; 

desmitificando a imagem negativa da disciplina. 
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CAPÍTULO 4 
DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 
Não existe uma fórmula pronta para orientar todas as pesquisas: você terá de gastar 

algum tempo pesquisando e lendo, até descobrir onde está e para onde vai. Perderá 
tempo em situações sem saída, mas acabará aprendendo mais do que seu trabalho 
exige. No final, porém o esforço extra irá compensar, não apenas porque você fará 
bom relatório, mas também porque verá aumentada sua capacidade de lidar mais 

eficazmente com problemas novos (BOOTH et al., 2005, p. 35). 

4.1 – Tipo de Pesquisa  

A pesquisa é de abordagem qualitativa, pois segundo Lucke e André (1986), 

este tipo de pesquisa possibilita uma avaliação mais ampla do trabalho, dando ao 

investigador melhores condições de explorar o campo dos significados do seu objeto 

de estudo. Tendo em vista as suas potencialidades, a pesquisa qualitativa permite 

ainda ao investigador a busca de explicação aprofundada e da compreensão de 

fenômenos complexos, como os que fazem parte do contexto educacional. “A pesquisa 

qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa com um nível de realidade 

que não pode ser quantificado” (MINAYO, 1994).  

A modalidade da pesquisa é uma intervenção, pois de acordo com Chizzotti 

(2006, p. 40) “a mesma compreende a pesquisa sobre a ação quando se trata de estudá-la para 

compreendê-la e explicar os seus efeitos”. 

4.2 – Cenário da Pesquisa 

A investigação foi realizada no período de 10 de Março a 22 de Julho de 2015 

durante a I e II unidade, em uma turma da Educação de Jovens e Adultos do Eixo 

Formativo VII de uma escola Estadual da rede Pública da cidade de Jequié/Bahia. 

4.3 – Participantes da Pesquisa 

O universo da pesquisa foi composto por vinte e cinco (25) estudantes da 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Eixo Formativo VII. Todos 

eram maiores de idade, e foram comunicados sobre a pesquisa, além disso, 

assinaram um termo concordando em participar de forma voluntária. A turma foi 

escolhida devido à disciplina de Química ser ministrada apenas neste Eixo 

Formativo.  
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A escolha desses participantes está relacionada ao objetivo desse trabalho e 

como aconselha Queiroz (p. 102) apud Silva e Schentzler (2008, p. 4), “é preciso escolher 

informantes válidos”, isto é, “aqueles que se supõe de antemão possuir uma vivência do que se 

procura conhecer”. 

4.4 - Autorizações  

 

O trabalho de pesquisa obteve autorização do conselho de ética da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, seguida de autorização prévia 

da direção da escola (ver apêndice A), da professora/regente, e dos estudantes. 

Todos os participantes da pesquisa receberam um termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) para poderem assinar, autorizando que seus dados e informações 

fossem utilizados como coleta de dados para os resultados deste trabalho (ver 

apêndice B).  

4.5 – Instrumento de Coleta de Dados 

4.5.1 - Atividades e Relatórios  

Como coleta de dados para discutir os resultados desta pesquisa foram 

utilizados as atividades realizadas, bem como os relatórios produzidos pelos 

estudantes. Além de serem utilizados como avaliação formal dos estudantes, os 

relatórios tiveram como objetivo sistematizar o caminho percorrido pelos estudantes 

durante a aplicação da SD, bem como de todo o processo de fabricação do cosmético 

a partir da utilização dos óleos essenciais e resolução da situação problema proposta 

em sala de aula. 

4.5.2 - Questionários 

Também como coleta de dados foi utilizado um questionário socioeconômico 

com intuito de identificar o perfil da turma; um questionário prévio com objetivo de 

verificar as concepções prévias dos estudantes em relação à disciplina de Química, a 

temática de óleos essenciais e alguns conceitos químicos. E por fim um questionário 

na qual os estudantes avaliaram a metodologia aplicada e quais suas impressões e 

percepções em relação à SD desenvolvida.  
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A opção pelo questionário se deu em virtude do número de indivíduos a 

serem atingidos pela pesquisa, além da vantagem de que “os respondentes sentirem-se 

mais confiantes, dado o anonimato, o que possibilita coletar informações e respostas mais 

reais” (CERVO; BERVIAN, 2002).   

Para a aplicação dos questionários buscamos utilizar um vocabulário 

apropriado, de tal forma que eles compreendessem a pergunta, explicamos o objetivo 

e a finalidade de cada um e ressaltamos sobre o anonimato e o sigilo exigido pela 

ética na pesquisa.   

4.5.3 - Diário de Campo 

O diário de campo é uma técnica comum na pesquisa de intervenção, 

consistindo em uma descrição na qual são registradas as impressões, sentimentos, 

observações, reflexões, aquilo que o pesquisador retém de discussões em sala de 

aula, diálogos entre estudantes e professores, participação em aulas teóricas e prática, 

atividades investigativas e exposição dialogada. A utilização do diário visa estar 

“atento aos “movimentos” que ocorrem na sala de aula, na escola e na comunidade, na medida 

em que são registrados e refletidos” (SILVA, 2007, p. 24). Além disso, a elaboração do 

diário de campo: 

[...] permite sistematizar os achados, os problemas, as possibilidades e as 
necessidades vividas na prática pedagógica, contribuindo, desta forma, para 
o desenvolvimento da investigação. [...] é um instrumento fundamental para 
uma pesquisa que se proponha dialética, pois, no movimento real da 
atividade investigativa, o Diário busca compreender, além do universo 
complexo da sala de aula, a dinâmica da escola como um todo, ou seja, a 
“particularidade” da sala de aula não se perde da “totalidade” da Escola, da 
comunidade, etc. e vice e versa (SILVA, 2007, p. 24-26).  
 

O diário de campo exposto neste trabalho foi construído do início até o final 

da aplicação da sequência didática, pois algumas impressões e observações não 

foram detectadas pelos outros instrumentos de coleta de dados selecionados.   

4.6 – Procedimentos Metodológicos  

Para a elaboração e aplicação da sequência didática em sala de aula a pesquisa 

foi desenvolvida da seguinte forma: 



 46 

4.6.1 - Apresentação do Projeto na Escola e Observação 

O projeto de pesquisa foi apresentado à professora/regente, a coordenadora 

pedagógica, ao vice-diretor e aos estudantes da escola, para que eles estivessem 

cientes da pesquisa que seria realizada na referida unidade escolar.  

Antes da aplicação da SD, a professora/pesquisadora realizou a observação de 

algumas aulas da professora/regente em uma turma de Eixo Formativo VI que no 

ano seguinte seria o Eixo Formativo VII, na qual a pesquisa seria desenvolvida. O 

objetivo da observação foi identificar a organização da sala de aula e estabelecer uma 

relação amigável com os alunos e com os funcionários da escola.  

Após a aprovação do projeto pelo comitê de ética da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia - UESB e autorização da diretora e vice-diretor da escola 

juntamente com a permissão da professora/regente elaboramos e validamos a 

sequência didática que foi aplicada durante a I e II unidade escolar de 2015.  

4.6.2 - Aplicação de Questionário Socioeconômico 

A aplicação do questionário socioeconômico (ver apêndice C) teve o intuito de 

conhecer o perfil da turma, identificar quais estudantes trabalhavam, quais as 

dificuldades enfrentadas por eles em relação ao processo ensino/aprendizagem, 

quais suas perspectivas quanto ao estudo, bem como sua realidade social e 

econômica.  

4.6.3 - Aplicação de Questionário Prévio 

Levando em consideração aspectos como a importância do ato de 

comunicação oral dos estudantes, assim como os saberes por eles trazidos, antes da 

realização da aula expositiva, aplicamos um questionário prévio (ver apêndice D) 

com intuito de identificar quais conhecimentos os estudantes tinham sobre a 

disciplina de Química; sobre os “óleos essenciais”, o tema gerador da pesquisa e 

alguns conceitos químicos que seriam trabalhados durante a SD.  

Este instrumento serviu para o processo educativo, pois, quando o professor 

considera o conhecimento prévio do estudante pode levá-lo a “iniciar um processo de 

estruturação cognitiva, no qual poderá estabelecer estratégias para desenvolver um 
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entendimento apurado do conteúdo e, assim, (re) construir uma interpretação significativa de 

conceitos químicos” (SILVA; SOARES, 2013, p. 6).  

4.6.4 - Elaboração da Sequência Didática 

Para a elaboração da sequência didática foram feitas, inicialmente, reuniões 

semanais com o grupo de pesquisa, com o objetivo de estudar e discutir textos que 

fundamentassem teoricamente o trabalho. Os textos discutidos tratavam de temas 

relativos à utilização de sequências didáticas no Ensino de Química e resolução de 

situações problemas. Após discussão dos textos, partiu-se para a construção da 

sequência didática, que foi elaborada pela professora/pesquisadora e seu orientador 

de mestrado.  

Na elaboração da SD foram tomadas por base algumas das etapas propostas 

por Fourez et al., (1993) para a construção de ilhas interdisciplinares de racionalidade, 

que são: fazer um levantamento do conhecimento prévio dos estudantes; 

problematizar e contextualizar os conteúdos com a realidade social e ambiental da 

comunidade escolar, ministrar aulas de conteúdos necessários para a resolução dos 

problemas propostos; realizar atividades investigativas de cunho teórico e 

experimental; organização do conhecimento e aplicação do conhecimento. 

Ainda na elaboração da sequência didática foram levadas em consideração as 

ideias de Méheut (2005), que sugere considerar conjuntamente as dimensões 

epistêmica e pedagógica especificadas no tópico 2.1.2 deste trabalho.   

Vale ressaltar que os conteúdos trabalhados dentro e fora da sala de aula para 

o desenvolvimento da SD e que compõem o currículo de Química da (EJA) foram: 

1- Conteúdos de Química: O átomo, molécula, substâncias, misturas, tipos de 

mistura, métodos de separação, solubilidade, densidade, volatilidade, química no 

cotidiano, processos de extração e a fabricação do cosmético. 

2- Conteúdos de interligação (Geografia e Biologia): A Caatinga, clima, aspectos 

econômicos e sociais da população, tipo de plantas, coleta adequada das plantas sem 

prejudicar o meio ambiente e a continuidade de vida das respectivas plantas.  

3– Textos dissertativos: serviram para avaliar os conhecimentos adquiridos pelos 

estudantes através da elaboração de relatórios e atividades desenvolvidas. 
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4.6.5 - Validação da Sequência Didática 

Artigue (1996) propôs procedimentos metodológicos para validar uma 

sequência didática denominada de Engenharia Didática. Esses instrumentos foram 

ajustados por Guimarães e Giordan (2011) para serem utilizados em suas pesquisas. 

A partir dos ajustes feitos por esses autores nós também fizemos algumas adaptações 

para validar a SD proposta nesta pesquisa. 

Desta forma, a chamada Engenharia Didática compreendeu quatro fases: 

análise prévia, análise a priori, experimentação e análise a posteriori. A Análise Prévia 

fundamentou teoricamente a elaboração da SD. Esta fase permitiu à 

professora/pesquisadora levantar hipóteses norteadoras para elaboração e validação 

da sequência. A Análise a priori consistiu da validação da SD pelo grupo de pesquisa 

da qual a professora/pesquisadora fazia parte. Foram analisadas as diferentes 

dimensões da SD, como questões teóricas envolvidas na sua elaboração, as 

especificidades e dificuldades da realidade em sala de aula, e as relações entre as 

intenções de ensino e a proposta educacional para a EJA.  

A experimentação versou sobre o desenvolvimento da SD em sala de aula. Esta 

fase exigiu atenção especial da professora/pesquisadora na postura crítica-

investigativa e no trato com as interações discursivas. Nesse momento, a ação de 

ensino/aprendizagem efetivamente se processa e os objetivos de ensino que 

mobilizam a incorporação destas estratégias se consolidam. Por fim, a análise a 

posteriori ocorreu no momento em que foram realizadas as análises dos dados 

coletados, a fim de verificar se houve aprendizagem por parte dos estudantes e 

identificar a eficácia da sequência didática.  

4.6.6 - Aplicação da Sequência Didática 

A sequência didática foi desenvolvida em uma turma da EJA, Eixo Formativo 

VII pela professora/pesquisadora. A professora/regente da turma atuou como 

auxiliadora para o desenvolvimento da pesquisa, mas não esteve presente em sala de 

aula durante a aplicação do projeto. A SD foi aplicada durante a I e a II unidade do 

ano letivo de 2015 e cada aula teve duração de 50 minutos. 
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Apresentamos inicialmente um panorama geral da SD realizada, evidenciando 

para cada momento: o número de etapas e aulas desenvolvidas, as atividades 

aplicadas, os objetivos propostos, os principais conteúdos abordados, os recursos 

didáticos utilizados e as ações dos alunos, conforme mostrado no Quadro 1. 

Quadro 1: Atividades que foram desenvolvidas na sequência didática 

 

ETAPAS 

e 

AULAS 

 

DIMENSÃO EPISTÊMICA 

 

DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

 

 
ATIVIDADES 

 
OBJETIVOS 

RECURSOS 

DIDÁTICOS 

TRABALHOS 
DOS ALUNOS 

Etapa - 1 

1ª Aula 

 Apresentação da 
professora/pesquisadora 
- Dinâmica para 
conhecer os alunos. 

Conhecer melhor os 
alunos e promover 
uma melhor interação 
professor-aluno 

Computador, 
data show, 
mensagem, 
dinâmica, 
doces.  

Em grupos – 
alunos/professora 
 

Etapa - 2 

2ª Aula 

Aula expositiva 

dialogada sobre a 

Química e sua 

importância para a 

sociedade 

 

Falar sobre o estudo 
da Química e 
conscientizar os 
alunos sobre a 
importância da 
Química para a 
sociedade.  

Data show, 
computador, 
slide pointer, 
som. 
 

Em grupos – 
alunos/professora 
 

Etapa - 2 

3ªe 4ª 

Aula 

Atividade investigativa: 
verificar algumas 
informações importantes 
sobre cosméticos e 
identificar o óleo 
essencial utilizado na 
fabricação do produto. 

Conscientizar os 
alunos sobre a 
importância de ler e 
entender os rótulos e 
embalagens de 
produtos e verificar a 
função do óleo 
essencial no produto.   

Quadro, pincel 
para quadro 
branco, data 
show, 
computador e 
produtos 
cosméticos. 

Em grupos – 
alunos/professora 
 

Etapa - 2 

5ª Aula 

 

Discussão sobre a função 
do óleo essencial na 
fabricação do produto 
escolhido por cada 
equipe.  

Identificar o que os 
alunos aprenderam 
com a atividade 
investigativa e 
discutir a função do 
óleo essencial. 

Quadro, pincel 
para quadro 
branco, mapa 
conceitual e 
produtos 
cosméticos. 

Em grupos - 
alunos/professora 
 

Etapa - 2 

6ª Aula 

 

Aplicação da Situação 

Problema e elaboração 

de mapas conceituais, 

identificando as etapas 

para a fabricação de um 

cosmético utilizando 

óleos essenciais. 

Relacionar os 
conteúdos de 
Química com o 
cotidiano dos 
estudantes. 
 

Texto com 
informação da 
situação 
problema, 
papel ofício. 

Em grupos - 
alunos/professora 
 

Etapa - 3 

7ª Aula 

     

 

Aula expositiva 
dialogada: Apresentação 
do conteúdo sobre óleos 
essenciais, sua obtenção 
e aplicação na indústria.  

Contextualizar o 
assunto de Química 
com o tema sobre 
óleos essenciais  

Quadro, pincel 
para quadro 
branco, Data 
show, 
computador, 
slide pointer. 

Em grupos - 
alunos/professora 
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ETAPAS 

e 

AULAS 

 

DIMENSÃO EPISTÊMICA 

 

DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

 

 
ATIVIDADES 

 
OBJETIVOS 

RECURSOS 

DIDÁTICOS 

TRABALHOS 
DOS ALUNOS 

Etapa - 3 

8ª Aula 

Aula expositiva 
dialogada: Substâncias, 
misturas, transformações 
químicas, fenômeno 
químico e físico e 
propriedades da matéria. 

Interligar os 
conteúdos proposto 
pela pesquisa com 
assuntos do cotidiano 
dos alunos 

Data show, 
computador, 
slide pointer, 
som. 
 

Em grupos - 
alunos/professora 
 

Etapa - 3 

9ª e 10ª 

Aula 

Aula de 
Química/Geografia: 
Discussões sobre as 
plantas que contém óleos 
essenciais, a caatinga 
como bioma dessas 
plantas e suas 
características. 

Interligar os 
conteúdos de 
Química com os de 
Geografia (caatinga e 
biodiversidade). 
 

Data show, 
computador, 
slide pointer. 
 

Em grupos - 
alunos/professora 
 

Etapa - 3 

11ª e 12ª 

Aula 

 

Reelaboração dos mapas 

conceituais pelas equipes 

com os novos 

conhecimentos sobre 

óleos essenciais 

Comparar o 

conhecimento prévio 

do aluno com o novo 

conhecimento 

adquirido. 

Mapas 

conceituais 

produzidos 

pelas equipes.  

Em grupos alunos 
e professora 
 

Etapa - 4 

13ª e 14ª 

Aula 

Aula de 
Química/Biologia: 
Discutir sobre coleta de 
plantas, quais plantas 
seriam coletadas, suas 
características, de quais 
partes seriam extraídos 
os óleos essenciais e sua 
composição química. 

Interligar os 
conteúdos de 
Química com os de 
Biologia (coleta uma 
planta e identificação) 

Data show, 
computador, 
slide pointer, 
exsicata de 
plantas. 
 

Em grupos – 
alunos/professora. 
 

Etapa - 4 

15ª Aula 

Aula de Campo – coleta 
de plantas nativas da 
caatinga. 

Realizar coletas de 
plantas nativas da 
Caatinga para 
extração do óleo 
essencial. 

Máquina 
fotográfica, 
filmadora, 
tesoura, sacos 
de lixo, 
caderno e 
caneta para 
anotações. 

Em grupos –  

Alunos/professora 

Etapa - 4 

16ª Aula 

Aula expositiva 
dialogada: Discussões 
sobre as características 
das plantas coletadas na 
Caatinga. 

Discutir sobre as 
propriedades das 
plantas nativas da 
caatinga utilizadas 
para a fabricação do 
cosmético. 

Quadro, pincel 

para quadro, 

Data show, 

computador, 

plantas 

coletadas. 

Individual 

 

Etapa - 4 

17ª Aula 

Exposição de vídeo, 
fotos e depoimentos dos 
alunos que participaram 
da coleta. 

 

Compartilhar com os 
colegas a experiência 
de fazer uma coleta e 
os conhecimentos 
adquiridos durante a 
prática. 

Data show, 
computador, 
slide pointer. 

Individual 
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ETAPAS 

e 

AULAS 

 

DIMENSÃO EPISTÊMICA 

 

DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

 

 
ATIVIDADES 

 
OBJETIVOS 

RECURSOS 

DIDÁTICOS 

TRABALHOS 
DOS ALUNOS 

Etapa - 5 

18ª e 19 ª 

Aula 

Aula expositiva 
dialogada: Como 
realizar a extração do 
óleo essencial  

Conhecer a extração 
de óleos essenciais no 
laboratório utilizando 
o método de 
hidrodestilação. 

Data show, 
computador, 
slide pointer, 
som, imagens 
de extração de 
óleos. 

Em grupos – 
alunos/professor 

Etapa - 5 

20 ª Aula 

Atividades dissertativas 
e de múltipla escolha  
 
 
 

Identificar a 
aprendizagem 
adquirida pelos 
estudantes na 
resolução das 
questões. 

Atividades 
escritas com 
questões 
objetivas e 
subjetivas  

 Individual 

Etapa - 5 

21ª Aula 

Extração do óleo 
essencial – Aula prática 
realizada no Laboratório 
de Química Orgânica da 
Universidade. 

Realizar extrações de 
óleos essenciais num 
laboratório químico. 

Vidrarias tipo 
Clevenger, 
banho 
termostático e 
reagentes 
químicos. 

Em grupos – 
alunos/professor 

Etapa - 5 

22ª e 23ª 

Aula 

Produção de cosméticos: 
Trabalhar os conteúdos 
de Química: a química 
na farmácia. Aula prática 
realizada no Laboratório 
de Farmacotécnica da 
Universidade. 

Realizar 
manipulações de 
substâncias químicas. 
Conhecer um 
processo de 
fabricação de um 
cosmético (produto) a 
partir de um óleo 
essencial. 

Reagentes 
químicos e 
vidrarias 
diversas 

Em grupos – 
alunos/professor 

Etapa - 5 

24ª e 25ª 

Aula 

Reelaboração dos mapas 

conceituais pelas equipes 

com os novos 

conhecimentos sobre 

fabricação de cosméticos. 

Responder a situação 

problema proposta na 

6ª aula, etapa 2. 

Mapa 

produzido 

pelas equipes, 

papel ofício. 

Em grupos - 
alunos/professora 
 

Etapa - 5 

26ª Aula 

Elaboração de texto 
dissertativo sobre a 
produção de cosméticos 

Consolidar os 
conhecimentos 
adquiridos até o 
momento 

Caneta, e papel 
ofício. 

Em grupo  

Etapa - 5 

27ª a 36 ª 

Aula 

Elaboração de relatórios 
sobre a fabricação do 
cosmético a partir do 
óleo essencial 

Avaliar o nível de 
habilidades 
cognitivas 
manifestadas pelos 
estudantes durante o 
desenvolvimento da 
SD.  

Papel ofício, 
caneta, artigos 
científicos. 

Individual 

Etapa - 6 

40ª Aula 

Avaliação da 
metodologia  

Avaliar se SD 
contribuiu para 
aprendizagem dos 
estudantes. 

Questionário 
final e caneta. 

Individual 

Fonte: Adaptado do trabalho de Vilela et al (2007). 
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No que concerne à realização de Sequência Didática em sala de aula, e para 

melhor compreensão em relação a sua aplicação, se faz necessário descrever de forma 

detalhada, alguns momentos do percurso trilhado durante o desenvolvimento da 

pesquisa.  

Atividade investigativa 

Como a turma da EJA tinha o livro didático; a sequência visou compreender 

também a sua proposta, é claro que, com algumas modificações, a fim de adequar a 

realidade dos estudantes e abranger o tema, óleos essenciais. Desta forma, 

observamos que o primeiro capítulo do livro era intitulado: Leia e entenda rótulos e 

embalagens. Planejamos então, uma aula com o propósito de conscientizar os 

estudantes sobre a importância de ler e entender os rótulos e embalagens de 

produtos que eles consumiam e usavam.  

Em seguida, realizamos uma atividade investigativa de acordo com o assunto 

abordado, cujo objetivo foi ilustrar alguns aspectos dos fenômenos discutidos. Para 

isto utilizamos alguns produtos cosméticos, de diferentes fabricantes (xampu, 

repelente, protetor solar, hidratante, condicionador de cabelo, gel para massagem, 

gel facial e sabonete líquido).  

Em seguida indagamos aos estudantes: Vocês costumam ler e entender a os 

rótulos e embalagens dos produtos que consomem e usam? Qual a informação que 

vocês costumam ler nos rótulos e embalagens de produtos que vão comprar? Estes 

questionamentos visaram valorizar o pensamento reflexivo dos estudantes acerca 

dos cuidados que devemos ter ao comprar um determinado produto, como também 

os fazer refletir sobre suas experiências vividas do cotidiano (FRANCISCO JR, 2008). 

Após algumas explanações dos estudantes, discutimos sobre a importância de 

ler os rótulos e embalagens dos produtos que consumimos e usamos para não 

comprarmos produtos danificados ou vencidos que venham fazer mal a nossa saúde 

e até mesmo prejudicar a nossa qualidade de vida. Depois propomos uma atividade 

investigativa para os estudantes solicitando-os que se dividissem em equipes de seis 

(06) pessoas e escolhessem um dos produtos que estavam expostos sobre a mesa.  
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Com a escolha do produto orientamos aos estudantes que anotassem em uma 

folha de papel ofício, todas as informações que continham no produto, observando o 

prazo de validade, modo de usar, condições de armazenamento, e composição 

química. As substâncias utilizadas na fabricação do produto foram informadas pela 

professora/pesquisadora, pois em alguns produtos, essas informações não estavam 

escritos na língua portuguesa, o que dificultava a leitura e compreensão. 

Durante a realização da atividade investigativa indagamos os estudantes 

sobre o óleo essencial utilizado para a fabricação do produto escolhido pela equipe e 

qual a função do óleo encontrado na embalagem. Seguida da identificação do óleo 

essencial e algumas explanações solicitamos aos estudantes que pesquisassem a 

função de cada óleo citado e trouxesse para a discussão na próxima aula.  

Aplicação da Situação Problema  

Com os dados e informações disponibilizados pelos estudantes sobre a função 

dos óleos essenciais encontrados em cada produto, a professora/pesquisadora 

elaborou um mapa conceitual no quadro da sala de aula.  

A elaboração do mapa conceitual teve o objetivo de mostrar aos estudantes o 

seu significado e os passos que deveriam seguir quando fossem elaborar um mapa 

conceitual, pois, “quando o professor apresenta em sala de aula um mapa conceitual, ele 

precisa explicar para seus alunos como esse recurso funciona, ou melhor, como ele pode ser 

utilizado” (MELO; DIÓGENES, 2010, p. 11).  

Deste modo, o estudante passa valorizar mais a utilização desse instrumento 

em sala de aula, por compreender que ele facilita a sua aprendizagem. Durante a 

elaboração do mapa conceitual a professora/pesquisadora tentou demonstrar aos 

estudantes que este serve como instrumento de ensino/aprendizagem sem deixar 

transparecer a rigorosidade na sua elaboração. 

Depois de algumas discussões, montagem e esclarecimentos sobre mapas 

conceituais, solicitamos aos estudantes que se reunissem em equipes tentando 

conferir ao máximo um perfil heterogêneo. Por fim, apresentamos um texto 

informativo (ver apêndice E), sobre a utilização de óleos essenciais no Brasil e no 

final tinha proposto a seguinte situação problema: Sendo você um Químico responsável 
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pelo desenvolvimento de produtos em uma indústria, como fabricaria um cosmético a partir de 

um óleo essencial? 

A situação problema teve o intuito de levar os estudantes ao pensamento 

reflexivo/investigativo e buscou contemplar a dimensão epistêmica da sequência 

didática. Pois como definida por Meirieu (1998, p. 192) uma situação problema é 

“uma situação didática na qual se propõe ao sujeito uma tarefa que ele não pode realizar sem 

efetuar uma aprendizagem precisa”.  

Assim como definido pela autora, a nossa intenção em propor a situação 

problema foi possibilitar que o estudante fosse estimulado a pensar sobre o tema em 

questão, ser desafiado a expor o que estava pensando sobre a situação, lançando 

hipóteses, confrontando pontos de vista, analisando criticamente argumentos, 

formulando questões e tentando encontrar caminhos que possibilitassem a resolução 

do problema proposto. Além disso, buscamos alcançar o verdadeiro objetivo da 

situação problema, que ocorre quando o sujeito vence obstáculos na realização da 

tarefa adquirindo assim aprendizagem (MEIRIEU, 1998).   

Com o objetivo de diagnosticar e verificar as ideias prévias dos estudantes 

sobre o assunto, o tema, e dado que eles já tinham em determinado momento 

aprendido como construir um mapa conceitual solicitamos às equipes que 

elaborassem um mapa conceitual considerando todas as etapas a serem seguidas 

para a fabricação do cosmético. Porém, não apontamos e nem selecionamos os 

conceitos que eles precisavam acrescentar nos mapas, deixamos a critérios dos 

estudantes para que eles construíssem com o que achassem importante.  

Para isto, entregamos para cada equipe, duas folhas de ofício, para que eles 

colocassem suas ideias e hipóteses através da elaboração do mapa. Uma das cópias 

do mapa elaborado deveria ficar com a equipe para posteriores modificações no 

decorrer da aula, caso a equipe achasse necessário. A outra cópia deveria entregar a 

professora/pesquisadora para análise. Todas as equipes elaboraram o mapa com os 

conhecimentos que tinham da realidade e com as hipóteses que imaginavam ser a 

resolução do problema.  

Esta etapa consistiu também em gerar motivação intrínseca nos estudantes, 

fazendo com que eles percebessem que é importante estar atento aos diferentes 
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aspectos da resolução do problema apresentado. Nas figuras (1, 2 e 3) estão expostas 

imagens das equipes (A, B e C) elaborando os mapas conceituais. 

Figura 1: Equipe A elaborando o mapa                        Figura 2: Equipe B elaborando o mapa 

                
Fonte: A pesquisadora                                                Fonte: A pesquisadora 

 

Figura 3: Equipe C elaborando o mapa                   

                
Fonte: A pesquisadora                                              

Embora os estudantes sejam os responsáveis pela resolução do problema 

apresentado, o professor deve atuar como “professor orientador” do processo, 

intervindo sempre que necessário para conduzir a aprendizagem de acordo com os 

objetivos a serem alcançados (LOPES et al., 2011, p. 3). Além disso, ele deve expor 

conteúdos necessários à compreensão do tema e os monitoram em caso de qualquer 

dúvida. Para isso, “as mais variadas atividades são, então, empregadas” (DELIZOICOV, 

2011, p. 200).  

De tal modo, a partir dessa etapa foram ministradas aulas diversificadas, 

dentre elas: aula expositiva dialogada, aula de campo e atividades investigativas 

experimentais a fim de possibilitar à compreensão de conceitos químicos necessários 

a resolução da situação problema. 
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Aula expositiva dialogada sobre óleos essenciais 

A aula ministrada foi sobre os óleos essenciais, sua obtenção e sua aplicação na 

indústria. Através do tema foi possível abordar os conteúdos de Química tais como: 

propriedades da matéria, suas características, substância e misturas, estado físico da 

matéria, volatilidade, solubilidade e funções organolépticas. A aula teve a finalidade 

de ajudar os alunos a compreenderem o que são óleos essenciais, sua obtenção e 

extração, bem como suas funções, vantagens e aplicações.  

Os assuntos trabalhados e relacionados com óleos essenciais eram conteúdos 

presentes no livro didático adotado pela escola para a EJA. Durante a aula utilizamos 

exemplos práticos do dia a dia e o momento foi muito dinâmico e descontraído, com 

participação de todos os estudantes.  

Planta da caatinga que contém óleos essenciais  

Com o intuito de desenvolvermos uma SD que visasse abranger outras 

disciplinas, a professora/pesquisadora promoveu um debate sobre a caatinga como 

bioma da cidade de Jequié, as plantas que nela contém, bem como suas 

características, biodiversidade e sustentabilidade. A escolha por plantas aromáticas 

da caatinga se justificou por ser o bioma da região nordeste que compreende a cidade 

de Jequié e desta forma possibilitar aos estudantes a acessibilidade a essas plantas em 

sua própria região.  

Aula expositiva dialogada sobre coleta de plantas 

Para ministrar a aula sobre coleta de plantas, convidamos um colega da turma 

de mestrado formado em Biologia, pois a coleta e identificação de plantas é uma 

tarefa específica da Biologia.  

Durante a aula, ele falou como seria conduzida a coleta das plantas, quais os 

materiais necessários, quais anotações eram pertinentes os estudantes registrarem 

durante a aula de campo e como era feita a identificação de uma planta. Mostrou 

ainda como era realizada a catalogação da planta coletada, para isto, ele levou para a 

sala de aula dois modelos de exsicata com duas espécies de plantas diferentes. 
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Figura 4: Estudantes observando a exsicata                         Figura 5: Estudantes observando a exsicata 

                          
Fonte: A pesquisadora                                                      Fonte: A pesquisadora 

 

Ele falou também sobre o herbário da UESB, como são guardadas as plantas 

que já foram identificadas e as que precisavam de identificação.  

Aula de campo – Coleta das plantas – Matutino 

Para realizar a coleta das plantas contamos novamente com a participação do 

biólogo que ministrou a aula teórica e a participação do orientador desta pesquisa. A 

coleta foi realizada no Poço Dantas da cidade de Jequié, cuja intenção foi mostrar aos 

estudantes a possibilidade de realizar pesquisas futuras. Além disso, a intenção foi 

mostrar aos estudantes que os óleos essenciais podem ser extraídos de plantas de sua 

própria região e não estão tão distantes de sua realidade.  

Discutimos também sobre a forma correta de coletar uma planta, quais 

informações eram necessárias anotar para posterior identificação, e sobre o bioma 

caatinga especificamente na cidade de Jequié.  

 

Figura 6: Estudante da equipe A coletando                       Figura 7: Estudante da equipe C coletando 

                                                                                            

Fonte: A pesquisadora                                              Fonte: A pesquisadora      
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Contudo, vale destacar que a coleta foi realizada durante o turno matutino, 

portanto, só compareceram quatro alunos, pois alguns deles trabalhavam e outros 

não revelaram os motivos de sua ausência. 

Aula expositiva dialogada sobre quatro plantas nativas da caatinga  

O intuito da nossa pesquisa foi trabalhar com plantas nativas da caatinga, 

devido ser este o bioma característico da região de Jequié e fazer parte do contexto 

dos estudantes. Para a realização da aula utilizamos uma amostra de cada planta que 

foi coletada e que seria extraído o óleo essencial para a fabricação do cosmético. 

Durante a aula os estudantes verificaram algumas características da planta, tais 

como: aspecto da planta, cor, formato das folhas, dos galhos e o aroma.  

Apresentação de vídeo, fotos e depoimentos de alunos sobre a coleta 

Como não foi possível à participação de todos os estudantes na aula de campo, 

editamos um vídeo com os melhores momentos do processo de coleta das plantas 

com exposição de algumas fotos e filmagens. Após a apresentação do vídeo, os 

estudantes que participaram da coleta contaram como foi à experiência que 

vivenciaram, destacando a importância do cuidado com a planta ao coletá-la, 

compartilharam o que aprenderam durante a prática e quais conhecimentos eles 

adquiriram com a experiência realizada. 

Aula expositiva sobre extração de óleos essenciais 

Discutimos com os estudantes as técnicas mais utilizadas para a obtenção 

(extração) de óleos essenciais, os principais métodos de extração, quais os itens 

importantes na escolha do método e as vantagens e desvantagens desta técnica. 

 Descrevemos e detalhamos os princípios da técnica de hidrodestilação, pois 

esta seria utilizada para a extração do óleo essencial na universidade. Falamos 

também da técnica de extração por arraste a vapor, o princípio, as vantagens e sua 

utilização em grandes indústrias. Por fim, mostramos algumas fotos da extração do 

óleo essencial realizada na UESB e o óleo que foi extraído pela 

professora/pesquisadora para que os estudantes pudessem sentir o aroma e observar 

algumas características.  
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Aplicação de atividades dissertativas e de múltipla escolha  

Utilizamos as atividades dissertativas e de múltipla escolha como uma das 

formas de verificar se houve aprendizagem dos conteúdos de Química abordados 

durantes a SD, tais como: substância, misturas, misturas homogêneas e misturas 

heterogêneas, transformações químicas, fenômenos químicos e físicos, mudanças de 

estado físico da matéria e etc. Para o desenvolvimento desta etapa os estudantes 

responderam individualmente as questões sobre os assuntos discutidos em sala de 

aula.   

Extração do óleo essencial na UESB 

Antes de iniciar a atividade prática, foram repassadas aos alunos algumas 

regras de segurança de laboratório, orientações necessárias à realização do 

experimento, os materiais e vidrarias que seriam utilizados, bem como a forma de 

registros das informações. Os estudantes foram orientados a anotar tudo o que 

observavam durante o experimento, as hipóteses, os questionamentos e respostas, 

pois as informações iriam servir para futuras comparações, discussões e conclusões 

na elaboração de um relatório científico. Desta forma, buscamos problematizar a 

importância da rigorosidade da coleta de dados. 

Explicamos também aos estudantes como o sistema de extração de óleos 

essenciais foi montado, detalhando cada etapa, desde a pesagem das plantas até a 

obtenção final do óleo, secagem e armazenamento. Por fim, realizamos a extração do 

óleo essencial de três plantas nativas da caatinga: Lippia Alba (erva-cidreira), Cróton 

Tricolor (marmeleiro), e Mimosa Invisa. 

Figura 8: Montagem da extração do óleo                   Figura 9: Estudantes da equipe A 

                      

Fonte: A pesquisadora                                                    Fonte: A pesquisadora 
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Figura 10: Estudantes da equipe B                                Figura 11: Estudantes da equipe C 

                         
Fonte: A pesquisadora                                                      Fonte: A pesquisadora 

Com alguns minutos de extração, a professora/pesquisadora solicitou que 

cada equipe ficasse observando o momento em que o sistema entrasse em ebulição e 

o momento em que aparecesse a primeira gota de óleo essencial de sua respectiva 

planta.  

Durante o período de extração a professora/pesquisadora informou aos 

estudantes que deveriam elaborar um relatório manuscrito, e para isto ela explicou 

quais informações deveriam estar contidas na: capa, contra-capa, resumo do 

trabalho, introdução/justificativa, objetivo, metodologia, resultados e discussão, 

conclusão e referências. Em seguida foi entregue aos estudantes um modelo de 

relatório, que foi lido e discutido, para que não ocorresse nenhuma dúvida e facilitar 

o entendimento em relação à elaboração dos relatórios.  

Figura 12: Estudantes discutindo o relatório                     Figura 13: Estudantes discutindo o relatório 

                        
Fonte: A pesquisadora                                                     Fonte: A pesquisadora 

 

Fabricação do cosmético na UESB 

Para a fabricação do cosmético, contamos com a participação de uma 

professora/universitária formada em farmácia, uma vez que a fabricação de 

cosmético não é uma área especifica da Química. Para isto, tivemos um contato 
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prévio com ela e explicamos a pesquisa que estava sendo desenvolvida, bem como o 

objetivo da realização da prática experimental. Depois de confirmarmos a 

participação da professora/universitária marcamos com os estudantes a data 

prevista para a realização da fabricação do cosmético na UESB.  

Na aula prática a professora/universitária explicou aos estudantes a função de 

cada óleo essencial extraído das plantas coletadas e solicitou que eles indicassem 

qual produto seria possível fazer a partir da função especifica de cada óleo. 

 Posteriormente, a professora/universitária orientou como realizar o 

procedimento, bem como os reagentes que seriam necessários para a fabricação do 

cosmético, especificando a função de cada um na composição do produto. Enquanto 

isso, os estudantes foram observando e anotando as informações. 

Figura 14: Aula da professora/universitária                   Figura 15: Aula da professora/universitária 

                          
Fonte: A pesquisadora                                                        Fonte: A pesquisadora 

A fabricação do cosmético foi realizada pelos próprios alunos com a 

orientação da professora/universitária e da professora/pesquisadora. Desta forma, 

consideramos que “quando os alunos têm a oportunidade de participar de experimentações 

juntamente com o educador, os vínculos se tornam mais fortes, pois o momento torna-se 

propício para isto” (VAZ; SOARES, 2008, p. 5).  

Figura 16: Estudantes participando                                       Figura 17: Estudantes participando 

                                
Fonte: A pesquisadora                                                   Fonte: A pesquisadora 
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Figura 18: Estudantes participando                                       Figura 19: Estudantes participando 

                               
Fonte: A pesquisadora                                                   Fonte: A pesquisadora 

         

Reelaboração dos mapas conceituais 

Seguida algumas aulas teóricas e práticas devolvemos os mapas construídos 

para cada equipe a fim de que eles pudessem rever/modificar ou acrescentar alguma 

informação importante na resolução da situação problema. Da mesma forma, 

fizemos ao final da pesquisa, quando devolvemos novamente os mapas conceituais 

construídos pelos estudantes.  

Esse momento de devolução dos mapas foi essencial para identificarmos os 

conhecimentos adquiridos pelos estudantes em relação à fabricação do cosmético, 

uma vez que todas as etapas de fabricação já haviam sido realizadas. Além disso, 

solicitamos às equipes que explicassem o mapa elaborado de forma escrita para que 

pudessem externalizar seus significados, pois embora os mapas conceituais sejam 

excelentes ferramentas para trabalhar na disciplina de Química, diferentemente de 

outros materiais educativos, eles não são autoexplicativos, uma vez que, eles não 

foram projetados com esta finalidade e requerem explicação da parte de quem os faz 

(MOREIRA et al., 1997).  

Este foi o momento dos estudantes reelaborarem o mapa considerando todas 

as etapas de fabricação do cosmético com o intuito de resolver a situação problema 

proposta no início da pesquisa.  

Elaboração de relatório sobre a extração do óleo essencial e fabricação do cosmético 

Posterior à extração e fabricação do cosmético na UESB os estudantes foram 

novamente orientados a elaborarem um relatório sobre todo o processo de fabricação 
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do cosmético desde a coleta da planta até a confecção final do produto. O objetivo de 

se trabalhar com a elaboração de relatórios foi verificar a escrita dos estudantes, pois 

esta forma de avaliação muitas vezes não é trabalhada em sala de aula dando mais 

prioridades a outros métodos avaliativos e descrição de dados.  

A importância da escrita foi defendida na pesquisa de Sarmento et al., (2013) 

como um dos princípio necessários para se trabalhar na sequência didática, pois 

segundo os autores a ausência da linguagem escrita está relacionada ao menor 

sucesso dos estudantes em responder questões abertas em relação às questões 

fechadas presentes nos instrumentos de coleta de dados. 

Avaliação da metodologia  

Depois do término das etapas anteriores foi entregue aos estudantes um 

questionário com intuito de que eles avaliassem a metodologia aplicada, explicitando 

se a SD ajudou e auxiliou em sua aprendizagem, bem como sua importância na 

construção do conhecimento. Pois, como descreve Nogueira (2002) ao final da 

apresentação dos projetos, o professor deverá mediar uma avaliação, em que todos 

os participantes possam avaliar todas as etapas desenvolvidas.  

É importante destacar que o questionário final foi elaborado pela 

professora/pesquisadora, contudo foi à professora/regente que aplicou em sala de 

aula para os estudantes.  

A escolha pela professora/regente para aplicação do questionário final se 

fundamentou na possibilidade dos estudantes se sentirem mais a vontade para 

responderem, uma vez que foi a professora/pesquisadora que realizou a sequência 

didática.   

4.7 – Análise da Sequência Didática 

 O nosso material de análise foi constituído pelas respostas dos estudantes ao 

questionário socioeconômico; questionário prévio, questionário final, exercícios 

dissertativos e de múltipla escolha, relatórios, bem como pelos mapas conceituais 

elaborados por eles antes e após o desenvolvimento da SD.  
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 Durante a elaboração da SD o grupo de pesquisa realizou a análise das 

perguntas propostas pela professora/pesquisadora aos estudantes. Para isto, o grupo 

utilizou um conjunto de categorias de perguntas segundo Shepardison e Pizzini 

(1991) denominada P1, P2 e P3, que avaliam o nível de cognição exigido em cada 

resposta. 

P1 - requer que o estudante somente recorde uma informação partindo dos 

dados obtidos.  

P2 - Requer que o estudante desenvolva atividades como sequenciar, 

comparar, contrastar, aplicar leis e conceitos para a resolução do problema.  

P3 - Requer que o estudante utilize os dados obtidos para propor hipóteses, 

fazer inferências, avaliar condições e generalizar. 

 Além disso, fizemos uma seleção dos mapas conceituais produzidos pelos 

estudantes, considerando aqueles que foram feitos antes e após a aplicação da SD, a 

fim de compará-los e verificarmos se houve mudança nas relações conceituais 

estabelecidas pelos estudantes. 

 Para a avaliação dos mapas conceituais optamos pelos critérios defendidos por 

Moreno et al. (2007), porém com algumas modificações afim de adequar aos objetivos 

deste trabalho. As categorias utilizadas para a análise foram: 

1. Conceitos válidos: quantidade e qualidade de conceitos apresentados e níveis de 

hierarquia conceitual, buscando identificar conceitos mais amplos até os mais 

específicos. 

2. Inter-relações entre conceitos: proposições válidas considerando o número de 

palavras e frase de ligação com significado lógico ao conceito ao qual se liga. 

3. Estrutura do mapa: sequencial ou em rede, presença de relações cruzadas (inter-

relações não hierárquicas entre segmentos distantes do mapa, as quais estabelecem 

novas relações entre conceitos ou campos de conceitos), representatividade do 

conteúdo em relação aos conteúdos abordados na disciplina e criatividade 

relacionada à estética do diagrama. 

4. Coerência: identificar se o texto produzido pelos estudantes estava coerente com o 

mapa elaborado. 
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5. Concepções químicas: verificar se no mapa elaborado pelos estudantes aparecia 

conceito químico trabalhos durante a SD. 

 Ainda na pesquisa foram avaliadas as habilidades cognitivas manifestadas 

pelos estudantes durante a aplicação da SD, através da elaboração dos relatórios. 

Para isto, foram adaptadas as categoriais propostas por Zoller (1993), na qual 

descreve que as habilidades cognitivas podem ser definidas em duas categorias: as 

habilidades cognitivas de baixa ordem (LOCS – Lower Order Cognitive Skills) que 

na análise passou a ter a sigla (HCBO), subdividida em algorítmicas (ALG) e as de 

alta ordem (HOCS – Higer Order Cognitive Skills) passando a ter a sigla (HCAO). 

Essas categorias são assim definidas: 

Categoria de resposta ALG 

R1 - Não reconhece a situação problema; limita-se a expor um dado relembrado e/ou 

retêm-se a aplicação de fórmulas ou conceitos. 

Categoria de resposta HCBO 

R2 - Reconhece a situação problemática e identifica o que deve ser buscado; não 

identifica variáveis; não estabelece processos de controle para a seleção das 

informações e/ou não justifica as respostas de acordo com os conceitos exigidos.  

R3 - Explica a resolução do problema utilizando conceitos já conhecidos ou 

relembrados (resoluções não fundamentadas, por tentativa) e quando necessário 

representa o problema com fórmulas ou equações; identifica e estabelece processos 

de controle para a seleção das informações e/ou identifica as variáveis, podendo não 

compreender seus significados conceituais. 

Categoria de resposta HCAO 

R4 - Seleciona as informações relevantes; analisa ou avalia as variáveis ou relações 

causais entre os elementos do problema; sugere as possíveis soluções do problema ou 

relações causais entre os elementos do problema e/ou exibe capacidade de 

elaboração de hipóteses. 

R5 - Aborda ou generaliza o problema em outros contextos ou condições iniciais.  
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CAPÍTULO 5  
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
5.1 - Especificidades dos educandos da EJA Eixo Formativo VII 

Para maior compreensão sobre os jovens e adultos da turma do Eixo 

Formativo VII, da qual esta pesquisa foi desenvolvida, investigamos o perfil dos 

estudantes, com o intuito de termos uma visão de suas especificidades. Para isto, 

pesquisamos sobre sua idade; sexo; estado civil; se trabalham; quais os motivos de 

interrupção dos estudos; os motivos que os levaram a voltar a estudar; as 

expectativas que possuem com relação à escolaridade; porque optaram pela EJA, e 

outras questões que possibilitam conhecer melhor o jovem e o adulto.  

Sendo assim, a relevância da temática justifica-se pela possibilidade de 
debater as questões da EJA a partir de uma representação mais condizente 
com a realidade desses sujeitos, com as suas singularidades e necessidades, 
o que norteia e direciona o trabalho pedagógico a ser desenvolvido na sala 
de aula e a formação de um profissional que atenda as especificidades desses 
alunos específicos, que são os jovens e adultos (PRADO; REIS, 2012, p. 2). 
 

Dos vinte e cinco estudantes que responderam o questionário socioeconômico; 

20 eram solteiros e 5 eram casados. Desses, oito eram mulheres e dezessete eram 

homens, predominando assim, o gênero masculino. Podemos atribuir ao baixo 

número de mulheres que retornam a estudar, devido às obrigações de casa, pois, 

muitas delas se preocupam mais em cuidar dos filhos, do marido e acabam deixando 

os estudos em último plano. Outras informações são observadas nos Gráficos. 

Gráfico 1: Quantidade de estudantes por idade 

 

Fonte: A pesquisadora 
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Em relação à idade dos estudantes da EJA, observamos no Gráfico 1, que seis 

tinham 19 anos; seis 20 anos; um 21 anos; três 22 anos; três 23 anos; dois 24 anos; um 

28 anos; um 35 anos; um 36 anos; e um não informou a idade.  Isso indica que a faixa 

etária dos estudantes compreendeu idades entre 15 a 29 anos, pois apenas dois deles 

tinham mais de 29 anos.  

Estes resultados revelam que o público da EJA vem mudando nos últimos 

anos, pois antes as turmas da EJA eram formadas em sua maioria por pessoas 

adultas e idosas, mas atualmente há uma tendência que a EJA seja ocupada por 

pessoas cada vez mais jovens. Um público diferenciado que por algum motivo 

tiveram que desistir de estudar, ou que foram reprovados em anos anteriores, mas 

que necessitam terminar os estudos e buscam então, através do retorno a escola, e na 

modalidade EJA a possibilidade de concluir os estudos em menor tempo. 

Quando solicitamos aos estudantes que indicassem quais deles trabalhavam, 

13 declararam que sim, e 12 afirmaram que não estavam atualmente trabalhando; e 

desses 12 estudantes, apenas três justificaram que estavam à procura de emprego, ou 

seja, 30% não trabalhavam.  

Estatisticamente 30% representa um número muito alto, em um universo de 25 

estudantes e esse valor confirma mais uma vez que o público da EJA está 

modificando com o tempo. Além disso, esse resultado é mais um indicativo de que 

nem sempre à escolha por esta modalidade está centrada ao fato dos alunos terem 

que trabalhar durante o dia, mas simplesmente para terminar o ensino médio.  

Alguns desses estudantes que frequentam a turma da EJA não têm um 

objetivo estabelecido, uma meta a ser alcançada de prestar um vestibular ou 

conseguir um emprego mais rápido; sua ideia é apenas terminar o ensino médio. E 

isso é muito sério porque a EJA começa a perder sua finalidade principal que é 

direcionada a um tipo de sujeito que não é esse sujeito. Portanto, é preciso repensar 

sobre os objetivos da EJA e a quem se destina, porque quando ela foi proposta o que 

se pensava e o que se tinha como sujeito não era esse público, era outro, com outras 

perspectivas de futuro, outros metas de vida.  
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 Procuramos saber também, se dentre os estudantes, existiam algum deles que 

sustentavam a casa, ou ajudavam na sobrevivência da família. As respostas estão 

expostas no Gráfico 2.   

Gráfico 2: Respostas dos estudantes a respeito da pergunta: Quem sustenta a casa? 

 

Fonte: A pesquisadora 
 

Observamos no Gráfico 2 que 28% dos estudantes sustentavam ou ajudavam 

no sustento da casa. Alguns explicaram o porquê ajudavam no sustento da família 

afirmando: “porque tem que colaborar”; “acho importante, isso mim impõe respeito e 

responsabilidade”; “sim, sou responsável”; “é meu dever”. Consideramos a porcentagem 

de 28% baixa, uma vez que representa menos da metade dos estudantes. Além disso, 

os dados nos revelam que nem todos precisavam trabalhar para garantir a sua 

própria sobrevivência e/ou até mesmo de suas famílias. Ou seja, não tínhamos um 

público formado apenas por pessoas que precisavam trabalhar e ao mesmo tempo 

estudar para garantir uma melhor qualidade de vida.  

Ainda os que não sustentavam ou não ajudavam no sustento da família 

justificaram: “ajudava, mas no momento não”; “porque ainda não trabalho”; “sou 

preguiçoso”; “minha mãe prefere que eu termine meus estudos para depois trabalhar”; “ajudo 

quando posso, pois sou autônomo”; “porque não precisa”; “tenho despesas comigo mesmo”. 

Observamos nas respostas dos estudantes e nos dados do Gráfico 2 que a 

responsabilidade de sustentar a casa está centrada em sua maioria na família (pai, 

mãe, parentes), e que em alguns casos o estudante não trabalha porque não precisa 

ou como o próprio relata porque é preguiçoso.   
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Identificamos também os reais motivos que levaram esses jovens e adultos a 

interromperem seus estudos. A partir destes dados e das questões apresentadas para 

a discussão, poderemos rever os conceitos e as práticas pedagógicas acerca da 

educação de jovens e adultos, pois conhecer a EJA pressupõe também, uma nova 

forma de gestão dos espaços, dos recursos e, especialmente das relações entre os 

sujeitos envolvidos com ela. Os dados estão expostos no Gráfico 3. 

Gráfico 3: Motivos que levaram os estudantes a interromperem seus estudos  

 

Fonte: A pesquisadora 
  

Podemos perceber no Gráfico 3, que 48% dos estudantes não explicaram ou 

justificaram os reais motivos que os levaram a interromper seus estudos, sendo 

portanto um número significativo de estudantes que não responderam. Contudo, 

mesmo diante de uma realidade diferenciada em relação ao público da EJA não 

podemos desconsiderar que a necessidade de cumprir com as obrigações de 

sobrevivência; tais como: o ingresso precoce no mundo do trabalho com 16% e a 

necessidade de cuidar dos filhos apresentando 16%, ainda são fatores que acabam 

influenciando alguns estudantes a abandonarem a escola muito jovem.  

Considerando a vivência e a realidade dos jovens e adultos se faz necessário 

identificar quais as suas expectativas em relação ao retorno à escola, o que buscam 

neste ambiente, quais esperanças e sonhos os movem. Sobre essa concepção Prado e 

Reis (2012, p. 7) ressaltam: 

É necessário pensar, historicamente, quem são os sujeitos que ingressam na 
EJA; quais são suas expectativas diante do retorno à escola; que 
conhecimentos têm a respeito do mundo externo, sobre si mesmos e sobre as 
outras pessoas. Talvez, assim, não corremos o risco de defini-los por aquilo 
que não são e, em nome de uma educação igualitária, oferecer-lhes um 
ensino homogêneo que valorize determinado grupo cultural. 
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 Corroborando com a ideia desses autores questionamos aos estudantes sobre 

os motivos que os impulsionarem a continuarem estudando. Alguns responderam: 

“para ter uma vida melhor”; “para ter um bom emprego”. Diante dessas declarações, 

observamos que os perfis dos jovens que buscam a EJA veem como resultado, do 

retorno aos estudos, à perspectiva de conseguir um emprego melhor, acreditando 

que o mundo do trabalho exige tal qualificação.  

O ingresso cada vez mais antecipado dos jovens no mercado de trabalho, a 
esperança de conseguir um emprego, principalmente das camadas de baixa 
renda, tem provocado uma grande demanda nos programas de EJA, 
inicialmente destinados a adultos, em virtude da minoria jovem. Para esse 
contingente de jovens, a busca pela elevação da escolaridade está articulada 
ao mercado de trabalho, cujas expectativas estão direcionadas às novas 
exigências do mundo moderno, à ascensão e à mobilidade social 
(CARVALHO, 2009, p. 3). 

Neste intuito, os jovens acabam voltando à escola com o intuito de garantir 

uma certificação de que está estudando, pelo menos até concluir a educação básica. 

Ou seja, alguns voltam aos estudos em busca de um documento que prove que eles 

têm algum grau de instrução, pois muitas vezes a certificação é uma exigência das 

empresas em que os jovens trabalham. Entretanto, como funcionários da própria 

escola pesquisada relatam; algumas empresas não procuram saber se de fato o jovem 

trabalhador continua na escola depois de contratado ou se ele tem evadido dela.  

Por meio do questionário foi possível conhecer os motivos que levaram os 

estudantes a escolherem a EJA como modalidade de ensino. Os motivos explícitos 

por eles estão expostos no Gráfico 4.  

Gráfico 4: Motivos que levaram os estudantes a escolherem a EJA 

 

 
Fonte: A pesquisadora 
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Com relação aos dados do questionário e análise do Gráfico 4 observamos que 

64% dos motivos que levaram os discentes a escolherem a EJA como modalidade de 

ensino centrou no objetivo de adiantar seus estudos e acelerar o tempo de conclusão. 

Contudo, ainda acreditamos que a busca pelo emprego, além das deficiências do 

sistema de ensino regular público, como a evasão, repetência, que ocasionam a 

defasagem entre a idade/série, e a possibilidade de aceleração de estudos também 

são fatores que contribuem para a migração dos jovens à EJA.    

Solicitamos ainda aos estudantes que falassem sobre suas aspirações 

acadêmicas, respondendo a seguinte pergunta: Onde você deseja ir com os estudos?  

Gráfico 5: Expectativa dos estudantes em relação aos estudos   

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 
Podemos perceber no Gráfico 5 que os estudantes manifestaram expectativas 

em relação a escolaridade, pois 56% pretendem fazer faculdade (fisioterapia, direito, 

odontologia) em especial para ser um pessoa melhor, ter um futuro mais promissor, 

adquirir emprego ou mesmo conseguir melhores condições de vida. Ainda no 

Gráfico 5 podemos perceber que 28% pretendem fazer um curso técnico; 12% fazer 

pós-graduação e 4% pretende concluir apenas o ensino médio. Pois, afirmaram que 

acreditam ser complicado prosseguir nos estudos, devido à falta de vagas na rede 

pública, ou de recursos financeiros para pagar uma instituição de ensino privado. 

 Perguntamos ainda aos estudantes quais os recursos didáticos utilizados pelos 

professores que eles mais gostam de aprender. Respostas no Gráfico 6. 
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Gráfico 6: Recursos didáticos que os estudantes gostam de aprender  
 

  
Fonte: Elaboração da pesquisadora 

O Gráfico 6 revela que considerando as ferramentas utilizadas pelo(a) 

professor(a), os recursos didáticos que os estudantes mais gostam de aprender com 

31% das respostas foi aula expositiva utilizando recurso multimídia (data show, 

vídeos, som), em que o professor expõe os assuntos a serem trabalhados e todos os 

alunos conseguem visualizar ao mesmo tempo; 25% elegeram aprender em 

laboratórios específicos (Química, Biologia e Física), pois consideram que a aula fica 

mais interessante; 14% preferem a aula expositiva no quadro; 11% escolheram o 

laboratório de informática; 11% dão preferência a palestras; outros 5% livros 

didáticos e leituras; e somente 3% grupos de discussão.  

Quando solicitamos que os estudantes respondessem como está sendo sua 

aprendizagem na escola, eles responderam como exposto no Gráfico 7. 

Gráfico 7: Aprendizagem dos estudantes na escola 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 
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Observamos na análise do Gráfico 7 que 32% dos estudantes afirmaram que 

sua aprendizagem na escola estava sendo boa, justificando que: “agente aprende 

estudando”; “pois tenho um pouco de dificuldade em interpretar as aulas”; “às vezes preciso 

faltar por motivo de trabalho”. Ainda 28% deles responderam que a aprendizagem 

estava regular, pois segundo eles: “porque alguns dias não dar para vim”; “porque eu 

tenho dificuldade de aprender”; “porque o ano passado tinha poucas aulas”; “falta demais”. 

Outros 24% ressaltaram que estava ótimo devido: “as aulas são muito esclarecedoras”; 

“os professores são muito eficientes”; “bons conhecimentos”. E por fim 16% não 

responderam a pergunta. 

Solicitamos no questionário também que os estudantes descrevessem quais 

suas dificuldades de aprendizagem. Os dados poderão ser conferidos no Gráfico 8.   

Gráfico 8: Dificuldade de aprendizagem dos estudantes 

 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 
 

Notamos que 52% dos estudantes responderam que sentem dificuldades de 

aprendizagem. E estas se encontram em disciplinas que possuem cálculos, tais como: 

matemática e física, além disso, destacaram que possuem dificuldades de falar em 

público e não gostam de ler. Somente 36% responderam não possuir dificuldades na 

aprendizagem e 12% não responderam a pergunta.  

Comparando o Gráfico 7 com o Gráfico 8 percebemos uma relação entre 

ambos, pois quando analisamos o Gráfico 7 os estudantes destacaram que a sua 

aprendizagem na escola está boa e os dados do Gráfico 8 revelam que os estudantes 
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possuem dificuldade de aprendizagem. Desta forma, percebemos que a maioria sente 

dificuldades de aprendizagem e consequentemente a sua aprendizagem não poderia 

ser ótima.  Isso nos mostra que essas questões deverão ser investigadas dentro do 

ambiente escolar, pois precisamos saber quais os reais motivos que levam a esses 

estudantes a não terem uma aprendizagem de qualidade, quais são as suas maiores 

dificuldades, bem como encontrarmos formas de diminuí-las.  

Além disso, quando se fala do cenário da EJA e, consequentemente, do perfil 

dos estudantes nos deparamos com sujeitos de diversas faixas etárias e com inúmeras 

histórias de vida, cada um com características específicas, com peculiaridades 

distintas que precisam ser consideradas no processo de ensino/aprendizagem. Os 

jovens e adultos que constituem este grupo heterogêneo do ponto de vista social e 

econômico são delimitados não apenas pela idade, mas por serem pessoas com 

especificidades e particularidades próprias, objetivos próprios e inseridos em grupos 

culturais distintos presentes na sociedade atual. 

Desta forma, consideramos que a análise realizada apontou para uma reflexão 

sobre a percepção do perfil dos estudantes no ensino médio na modalidade EJA, pois 

percebemos pelos dados apresentados que o público da EJA, tem mudado muito e 

que não é formado apenas por jovens e adultos que sofrem enormes dificuldades na 

luta pela sobrevivência. Mesmo que em alguns casos são classes de trabalhadores 

que deixaram de ir à escola por que necessitavam trabalhar, em outros, são pessoas 

que buscam apenas concluir o ensino médio. Assim, podemos destacar que o Brasil 

precisa instituir planejar e realmente efetivar uma política educacional para a 

modalidade de ensino EJA. 

Portanto, é importante identificarmos quem são esses jovens e adultos que 

procuram na EJA uma formação, uma qualificação para não corrermos o risco de 

propor uma educação que desconsidere ou exclua as necessidades educativas desses 

sujeitos. Através da identificação do perfil do aluno da EJA podemos refletir ainda 

sobre a prática pedagógica e fornecermos subsídios para a criação de novas políticas 

públicas para esta modalidade de ensino.   
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5.2 - Conhecimentos prévios: fatores condicionantes na aprendizagem dos 

educandos da EJA 

 
Apresentaremos a análise do questionário prévio aplicado com o objetivo de 

identificar os conhecimentos prévios dos estudantes em relação a algumas questões 

pertinentes na área de Química, bem como sobre a temática “óleos essenciais”.  

Os conhecimentos prévios são informações com as quais os estudantes já 
chegam à escola, adquiridas da interação entre eles e seu meio e é consenso 
na literatura que tal conhecimento precisa ser utilizado como ponto de 
partida na prática pedagógica do professor. (...) os conhecimentos prévios 
devem tornar-se fonte de problematização e de conhecimento de sua 
realidade, configurando-se como um importante instrumento de motivação, 
porque permitem aos estudantes perceberem que aquilo que já conhecem 
possui relação como conteúdo escolar (KASSEBOEHMER, 2011, p. 49-50). 

As questões expostas a seguir estão relacionadas a aspectos da experiência 

pessoal, ou seja, do dia a dia dos estudantes, bem como adquiridos em sua vida 

escolar, considerando também os conhecimentos registrados em sua memória.  

5.2.1 - Conhecimentos prévios sobre o estudo da Química 

Com o intuito de diagnosticar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre 

Química; a primeira pergunta buscou analisar se eles conseguem estabelecer alguma 

relação entre a palavra Química e a sua vida cotidiana.  

Quadro 2: Relação da Química e a vida cotidiana dos estudantes 

Respostas explicitadas Nº de Alunos 

Relacionadas à fabricação de um produto   

 

 

07 

 Equilíbrio e desequilíbrio, remédios, bombas química e energia nuclear. 

 Está relacionado através de remédios, sabonetes, creme dental e até mesmo no 
crescimento de verduras. 

 Química está presente em todos os seres vivos, naquilo que usamos como os per-
fumes e etc.  

 É tudo aquilo que misturamos um produto como outro, vários tipos de produto. 

Relacionadas ao cotidiano  

 

10 

 Eu como química todo dia, tudo é química. 

 Química está relacionada com o nosso cotidiano o tempo todo. É tudo que contém 
química. 

 Química se reside e várias coisas nas nossas vidas, porque tudo hoje em dia tem a 
química, na comida, bebidas, remédios e etc. 

Relacionadas ao conceito de ciência  

 

07 

 Química é o ar que eu respiro a água que eu bebo, pois tem substâncias químicas. 

 Química para mim é tudo aquilo que contém substâncias químicas que podem ou 
não prejudicar a saúde. 

Não respondeu  01 
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É possível notar que os estudantes mostraram ter conhecimento da relação en-

tre Química e sua vida cotidiana. Nos exemplos citados, a Química está relacionada à 

fabricação de produtos (medicamentos, material de limpeza e cosméticos), à alimen-

tação, substâncias, misturas, entre outros. Porém não houve, por parte dos estudan-

tes, uma discussão mais aprofundada sobre a presença da Química nos exemplos 

mencionados, levantando a hipótese de que em aulas anteriores, e/ou em outros 

momentos não se estabeleceu uma efetiva relação entre a Química estudada nas esco-

las e o cotidiano do estudante.   

Na questão 2 buscamos diagnosticar quais palavras o estudante lembra 

quando ouve falar sobre Química. Suas respostas estão expostas no Gráfico 9. 

Gráfico 9: Palavras relacionadas à Química 

 

 
Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Os dados nos revelam que 28% dos estudantes recordam da palavra remédios 

quando ouve falar sobre Química. Outros 25% citaram droga e 10% mencionaram 

substância. Os estudantes indicaram ainda: cigarro, farmácias, relaxamento, tintas, 

planta, sabonete, matemática, estados, cola, gasolina, álcool, produtos químicos, cor, 

misturas, gases, medicamentos, alimento, exercício, relacionamento, cura, 

combustíveis, produtos corrosivos, fusão, dilatação e dependência. 
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No terceiro questionamento buscamos analisar se os estudantes acham 

importante saber Química e se eles acreditam que ela pode influenciar sua qualidade 

de vida. Dessa forma obtivemos os seguintes resultados: 

Gráfico 10: A importância da Química para os estudantes 

 

 
Fonte: Elaboração da pesquisadora 
 

Podemos observar no Gráfico 10; que 92% dos estudantes declararam ser 

importante este estudo, pois consideram que através da Química terão a 

possibilidade de conhecer as substâncias e fenômenos da natureza, e assim 

compreenderem os que podem ser prejudiciais ou não ao homem.  

Outros justificaram que é importante estudar Química, devido à sua influência 

na qualidade de vida das pessoas e na cura de doenças. As justificativas dos 

estudantes são sintetizadas nas seguintes frases: “ela pode ajudar a ficarmos mais 

espertos sobre substâncias que pode fazer mal a saúde”; “conhecendo a química e sabendo 

diferenciá-la nós evitaremos prejudicar nosso corpo”; “podemos saber tudo que precisamos, 

pois com a química podemos mudar nossa vida”; “desde que possamos entender melhor a 

química e saber usá-la para o bem”; “estudando a química posso saber as substâncias que 

contém o alimento que estou ingerindo e se ele pode me fazer mal ou bem”; “é importante 

estudar química e ela pode influenciar nossa qualidade de vida afinal todos os remédios mesmo 

os naturais passa por um processo químico por mais simples que seja”; “muito importante, 

pois a química influencia na cura do ser humano através de remédios”; “pois podemos saber 

tudo que precisamos, pois com a química pode mudar nosso estilo de vida”. 
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Enquanto, apenas 8 % não acharam importante saber de Química revelando 

que nos traz doenças. Apesar da maioria dos estudantes perceberem a importância 

de saber Química, muitos professores ainda continuam trabalhando em sala de aula 

numa perspectiva tradicionalista e descontextualizada, de forma que os alunos não 

compreendam o papel e a importância de aprender Química na sociedade e nos dias 

atuais. Como afirma Chassot (2003, p. 126), “o conhecimento químico, tal como é 

usualmente transmitido, desvinculado da realidade do aluno, significa muito pouco 

para ele”.  

Na questão 4 foi levantado a concepção dos estudantes sobre o que a Química 

estuda. Suas respostas estão representadas no Quadro 3. 

Quadro 3: O que a Química estuda na visão dos estudantes 

Respostas explicitadas Nº de Alunos 

Relacionadas á conceitos de Química  

 

 

11 

 Funções e reações químicas. 

 Os gases compostos no meio ambiente. 

 Substâncias químicas 

 Estrutura das substâncias, propriedades de materiais. 

 Muitas misturas de produtos. 

Relacionadas ao cotidiano   

 

04 

 Comidas, objetos, drogas e remédios. 

 Comida, objeto, remédios, drogas e etc. 

 Vários tipos de produtos e números. 

Relacionadas à saúde   

 

04 
 Tudo que pode fazer mal ou bem a você. 

 Alimentos o qual nos alimentamos alguns fazem bem e outros mal 

 Saúde e qualidade de vida. 

Relacionadas à poluição   

01  Despoluição da natureza. 

Não responderam 05 

 
Os resultados apontam que 11 dos estudantes mencionaram assuntos 

específicos da disciplina como o foco de estudo da Química, esses conhecimentos não 

estão equivocados, pois possuem relação com a área de estudo desta disciplina. 

Percebemos também que os estudantes demonstraram ter uma visão do campo de 

atuação da Química quando fizeram uma relação com os remédios, drogas, objetos e 

alimentos, apesar de não esclarecerem estas relações. Em um total de 04 estudantes 

indicaram que a Química estuda aspectos relacionados à saúde.  
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Assim, todos esses conhecimentos e conceitos devem ser considerados pelo 

professor ao iniciar suas aulas, ao introduzir os conceitos e conteúdos que serão tra-

balhados, pois cada estudante traz consigo um conhecimento próprio que poderá 

servir de ponte ao novo conhecimento, em que de fato a aprendizagem venha acon-

tecer e o estudante participe de forma mais ativa da construção desse conhecimento.  

5.2.2 - Conhecimentos prévios sobre óleos essenciais  

Em seguida buscamos identificar quais os conhecimentos prévios dos estudan-

tes em relação aos óleos essenciais, uma vez que este era a temática da SD desenvol-

vida. A primeira questão foi sobre como se fabrica um cosmético. Este questionamen-

to buscou verificar se os estudantes conseguiam estabelecer alguma relação entre os 

óleos essenciais e a fabricação de cosméticos. As respostas dos estudantes estão ex-

postas no Quadro 4.  

Quadro 4: Visão dos estudantes quanto a fabricação de cosmético  

Respostas explicitadas Nº de Alunos 

Relacionadas a assuntos químicos   

 

12 

 Com substâncias químicas. 

 Com mistura de várias químicas 

 Com a manipulação. 

 Com pesquisa no laboratório. 

 Com misturas de produtos químicos.  

Relacionadas a plantas   

 

06 

 Plantas e veneno.  

 Plantas, essenciais, etc.  

 Produz com a química misturando com plantas da natureza. 

 Por algumas farmácias que identifique plantas que possuem óleos essenciais.  

Relacionadas à destilação   

01  Produz perfume por destilação da garapa fermentada para a produção de álcool e a 
extração de diferentes componentes de petróleo 

Não responderam 06 

 
Como podemos perceber no Quadro 4, os estudantes relacionaram a 

fabricação de cosméticos a mistura de vários produtos químicos, através da Química 

e com a utilização de plantas. Estes dados nos revelam que as ideias prévias desses 

estudantes devem ser consideradas, pois eles possuem em sua estrutura cognitiva, 

conhecimentos que podem ser aproveitados durante as aulas. As respostas 

apresentadas no Quadro podem ser consideradas corretas, é claro que, alguns 

estudantes utilizaram de um raciocínio mais elaborado e complexo, em que ele teve 
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que processar as informações absorvidas durante sua experiência e vivência 

cotidiana para construir a resposta.  

A segunda pergunta buscava identificar o que são óleos essenciais. A intenção 

dessa pergunta era observar se algum estudante relacionava os óleos essenciais como 

sendo extraídos de plantas. Veja o Quadro 5. 

Quadro 5: O que são óleos essenciais na concepção dos estudantes  
Respostas explicitadas Nº de Alunos 

Relacionadas às plantas   

 

07 

 Eu acho que são extraídos de árvores.  

 São óleos retirados da natureza. 

 São óleos extraídos de plantas aromáticas. 

Relacionadas à fabricação de produtos   

 

09 

 São produtos mistos que contém fragrâncias diferenciadas.  

 São óleos que possuem cheiro. 

 São essências de rosas ou algo da natureza com fusão. 

 Perfumes e flores. 

 Óleo de corpo e de cabelo. 

 Óleo para motor, pele, sexo e etc. 

Relacionadas à saúde  

02  Misturas feitas com produtos naturais que serve para a saúde. 

 Vários tipos de plantas que viravam remédios naturais. 

Relacionadas à Química  

01  É algo produzido pela química.   . 

Não responderam 06 

 
É perceptível nas respostas dos estudantes que eles possuíam certo 

conhecimento em relação aos óleos essenciais, e conseguiram ainda relacioná-los a 

outros fatores tais como: extraídos de plantas, a fabricação de produtos e relacionam 

a saúde. De posse dessas informações o professor consegue ministrar uma aula 

interligando esses conhecimentos com os novos conceitos a serem aprendidos. Ele 

consegue ainda ter um diálogo mais proveitoso com seus estudantes compartilhando 

ideias e conhecimentos do cotidiano. Nessa interação, o estudante adquire 

conhecimentos novos e o professor passa a ser também um aprendiz, desmistificando 

a ideia de que o professor é o detentor do conhecimento e o estudante é um mero 

observador e receptor. A terceira pergunta foi sobre a utilização dos óleos essenciais 

no dia a dia dos estudantes. 
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Quadro 6: Utilização de óleos essenciais no nosso dia a dia na visão dos estudantes 
Respostas explicitadas Nº de Alunos 

Relacionadas à higienização pessoal  

 

11 

 Usando no cabelo e na pele. 

 Na proteção do cabelo e da pele.  

 No corpo durante o banho. 

Relacionadas a produtos de limpeza  

02  Podemos usar como remédio, perfume e produto de limpeza. 

 Para perfumar o ambiente 

Relacionadas à saúde  

04  Para nossa saúde e relaxar o corpo. 

 Podemos tomar banho, fazer o chá e tomamos remédio xarope 

Não responderam 08 

Observamos que as respostas expostas no Quadro 5 não divergem das 

respostas representadas no Quadro 6 em que os estudantes relacionam a utilização 

de óleos essenciais a fabricação de cosméticos, produtos de limpeza e saúde. Mais 

uma vez, confirma que os estudantes possuem conhecimento quanto à utilização dos 

óleos essenciais. 

Por fim, questionamos sobre a relação do Ensino de Química com o estudo dos 

óleos essenciais. As considerações feitas pelos estudantes estão no Quadro 7. 

Quadro 7: Relação do Ensino de Química com o estudo dos óleos essenciais  
Respostas explicitadas Nº de Alunos 

Relacionadas ao cotidiano  

 

05 

 Os óleos essenciais são extraídos da natureza pela química e servem para usar no 
dia-a-dia. 

 Eu aprendi que os óleos essenciais fazem parte do nosso cotidiano. 

 Ensina através da química como são comercializados os óleos essenciais para o uso 
em nosso cotidiano. 

Relacionadas a outras ideias  

03  As misturas dos produtos em um só lugar.  

 Porque eles são muito estudados por cientistas 

 Os óleos essenciais são compostos químicos produzidos pela natureza 

Não responderam 17 

 
Observamos no Quadro 7, que 17 estudantes não responderam ao 

questionamento, isso representa portanto, um indicativo de que os estudantes 

apresentaram dificuldade de estabelecer uma relação entre o Ensino de Química e os 

estudo dos óleos essenciais. A dificuldade em relacionar a Química escolar com o 

cotidiano pode estar atrelada a ausência de fatores, tais como a contextualização em 

sala de aula.  Foi possível observarmos também, que ao responder o questionário o 
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estudante utilizou principalmente, suas concepções prévias oriundas das relações 

sociais e disponíveis na sua estrutura cognitiva. 

 Desta forma, destacamos a necessidade do professor de Química estabelecer 

uma relação entre a disciplina estudada e o cotidiano do estudante, considerando os 

aspectos sociais, tecnológicos, econômicos e ambientais envolvidos, a fim de propor-

cionar um ensino contextualizado, como é proposto neste trabalho. Acreditamos que 

estas relações possibilitam ao estudante uma nova visão quanto à disciplina de Quí-

mica, e ele passa a perceber que ela é uma ciência presente no nosso dia a dia; e não 

somente um conjunto de conceitos a serem memorizados para uma avaliação, uma 

atividade ou para uma determinada finalidade. 

 De maneira geral, observamos que quando identificamos os conhecimentos 

prévios dos estudantes, isso nos possibilita propormos metodologias de ensino que 

venham de encontro às suas concepções. E ao mesmo tempo, estes também vão 

transformando seus conhecimentos prévios, qualificando-os a partir do 

conhecimento químico aprendido na escola. Assim, os estudantes compreendem a 

diferença entre o conhecimento cotidiano e o conhecimento científico. 

[...] os conhecimentos prévios acerca do conteúdo que será desenvolvido têm 
sido levantados cada vez mais pelos educadores como fatores capazes de 
favorecer a aprendizagem. Esses conhecimentos prévios englobam não só os 
conhecimentos sobre o próprio conceito, como também relações diretas ou 
indiretas que o aluno seja capaz de estabelecer com o novo conteúdo 
(MORAIS et al., 2012, p. 5). 

 A aplicação do questionário prévio para identificar as concepções dos 

estudantes em relação à disciplina de Química e os óleos essenciais foi relevante, pois 

através deste foi possível perceber as ideias e conhecimentos que cada indivíduo 

tinha sobre as temáticas em questão e assim fornecer informações necessárias para 

melhores conhecimentos, respeitando as peculiaridades e dificuldades de cada 

estudante.  

5.2.3 - Conhecimentos prévios sobre conceitos químicos  

 Na análise das respostas do questionário prévio, foi possível conhecer as no-

ções dos estudantes em relação a alguns conceitos químicos. E como o conceito de 

substância, mistura e transformação química tem um papel fundamental nos estudos 
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de Química, a análise dos dados nos permitiu compreender as concepções dos 

estudantes antes e durante a aplicação da SD, de modo que pudéssemos verificar a 

sua eficácia e se houve aprendizagem em relação a estes conceitos (ver Quadro 8).  

 Gostaríamos de salientar que as categorias apresentadas emergiram durante a 

análise e a quantidade de estudantes não equivale à soma de vinte e cinco, uma vez 

que alguns deles não responderam as atividades devido à ausência em algumas 

aulas.  

Quadro 8: Conceitos prévios  dos estudantes antes da aplicação da SD.  
Respostas explicitadas Nº de Alunos 

O que é uma substância química?  

 

 

21 

 Algo que prejudica a saúde (08) 

 Muita mistura de produtos (04) 

 Detergente, água sanitária, sabão, remédio, etc. (04) 

 É um elemento químico (03) 

 É uma parte da matéria (02) 

 Não responderam (04) 

O que é uma mistura?  

 

 

22 

 São vários produtos juntos (09) 

 União de substâncias (05) 

 Leite, suco, café, refrigerante etc. (05)  

 É uma química (01) 

 Uma manipulação química (01) 

 É uma química dentro da outra química como, por exemplo, a agua onde 
mistura o hidrogênio e o oxigênio (01) 

 Não responderam (03) 

O que é uma transformação química?  

 

 

 

21 

 Algum tipo de mistura (06) 

 É tudo aquilo que quando juntamos vira uma transformação (05) 

 Mudança de acordo com o clima (04) 

 Transformação de substâncias (02) 

 Água com o suco (02) 

 Mutação que se transforma em algo. Diferente (01) 

 Transformação química é produto para consumo (01) 

 Não responderam (04) 

 

 Verificamos nos resultados apresentados que os estudantes definiram substân-

cia, usando a linguagem própria do seu cotidiano. Sendo que 38,1 % afirmaram que 

substância está relacionada a coisas que prejudicam a saúde humana. Para esta 

categoria observamos que eles associavam o termo sustância a algo que faz mal a 

saúde; prejudica ao homem e ao meio ambiente. Ou seja, eles relacionavam a 

Química a algo que era prejudicial e não a fatores que possam promover o bem ao ser 

humano e a sociedade. 
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 Ainda 19,1% dos estudantes relacionaram o termo substância, a misturas de 

produtos; e 19,1% a material de limpeza e medicamentos, sendo estes os que mais se 

aproximaram da definição, já que se referem a uma mistura de substâncias; 14,3% 

mencionaram o termo elementos químicos e por fim 9,5% a uma parte da matéria.  

Em nenhuma das respostas foi possível observar uma definição clara de subs-

tância apresentada pelos estudantes. Podemos atribuir estas colocações ao fato deles 

nunca terem tido contato com a disciplina de Química, uma vez que esta só é minis-

trada no Eixo Formativo VII, o ano no qual eles estavam cursando a época. Contudo, 

notamos que eles relacionaram o termo substância como uma parte da matéria, a 

mistura, a fabricação de produtos e aos elementos químicos. Desta forma, podemos 

considerar que mesmo não definindo o conceito de substância, os estudantes conse-

guiram relacioná-la a outros fatores de forma correta. 

 No questionário prévio indagamos também sobre o conceito de mistura e 

observamos que 40,9% dos estudantes relacionaram a formação de produtos. Apenas 

22,7% identificaram mistura como a união de substâncias, sendo esta, portanto a 

definição mais correta para o termo mistura. No entanto, estes resultados nos 

revelam que mesmo sendo a definição correta de mistura uma porcentagem muita 

baixa, de apenas 22,7%; as outras definições dos estudantes apresentavam 

conhecimentos prévios relevantes para a aprendizagem do conceito correto.  

 Durante a análise foi perceptível que a maioria dos estudantes não apresentou 

definições exatas sobre os termos químicos substâncias e misturas e também não 

souberam diferenciar um conceito do outro. Apesar disso, citaram alguns exemplos 

usando a linguagem do senso comum, tais como: leite, suco, café, refrigerante etc. 

que serviram de ponte para que a professora/pesquisadora trabalhasse suas 

respectivas definições.   

 Observamos ainda no questionário prévio que os estudantes conceituaram 

transformação química como: algum tipo de mistura; tudo aquilo que quando juntamos 

vira uma transformação; mudança de acordo com o clima; transformação de substâncias; água 

com o suco. Nessas respostas é perceptível que dois estudantes mencionaram 

transformação de substância, ou seja, estes definiram corretamente o conceito, porém 
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destacamos que para um universo de vinte e cinco estudantes este ainda é um 

percentual muito baixo.  

 Entretanto, gostaríamos de destacar que os motivos pelos quais alguns 

estudantes não definiram corretamente os conceitos podem ser atribuídos ao fato de 

nunca terem estudado a disciplina de Química e não saberem ainda se expressar 

adequadamente. Ao mesmo tempo, a ideia da proposta não era substituir o 

conhecimento prévio dos estudantes pelo conhecimento científico, e sim favorecer o 

crescimento de sua estrutura cognitiva através das relações que seriam estabelecidas 

entre o que eles já sabiam e as novas informações fornecidas durante a aplicação da 

SD.  

5.3 - Conhecimentos adquiridos pelos estudantes durante a SD 

Durante o desenvolvimento da SD os estudantes responderam algumas ativi-

dades dissertativas, em que foram consideradas suas respostas em relação aos con-

ceitos substância, mistura e transformação química (ver Quadro 9). O objetivo das 

atividades foi verificar se houve a formação de novos conceitos, aquisição de novas 

ideias, e/ou se ocorreu à reformulação dos conhecimentos prévios analisados ao iní-

cio da pesquisa.  

Quadro 9: Conceitos químicos adquiridos pelos estudantes durante a SD.  
Respostas explicitadas Nº de Alunos 

O que é uma substância química?  

 

 

19 

 Um acúmulo de moléculas de um único tipo (14) 

 Substância simples (02) 

 Uma mistura igual (01) 

 Alguma célula que não tem contato com outra (01) 

 É formado por uma substância (01) 

 Não responderam (06) 

O que é uma mistura?  

 

 

15 

 É o acúmulo de duas ou mais substâncias diferentes (10) 

 É uma mistura: água, óleo e areia (03) 

 É quando mistura planta com produto químico (01) 

 Mistura é quando as células se ligam exemplo: água (01) 

 Não responderam (10) 

O que é uma transformação química?  

 

 

 

13 

 É quando uma substância passa por uma transformação química e se 
transforma em outra substância (09) 

 É quando ocorre mudança da matéria, quando o material mudo a sua es-
trutura (04) 

 Não responderam (12) 
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 No Quadro 9 notamos que após o desenvolvimento da proposta 73,7% dos 

estudantes relacionaram substância ao acúmulo de moléculas de um único tipo. É 

possível perceber nas suas respostas que estes desenvolveram uma compreensão 

adequada em relação ao conceito substância uma vez responderam corretamente à 

pergunta. Eles afirmaram: substância é um sistema formado por um só tipo de moléculas; 

São moléculas que se misturam; É composto de uma molécula; É um sistema formado por um 

só tipo de moléculas; Um acúmulo de moléculas de um único tipo. 

 Quanto ao conceito de mistura observamos que 66,7% dos estudantes a 

definiram como o acúmulo de duas ou mais substâncias diferentes, ou seja, 

conseguiram estabelecer uma definição mais precisa para o termo. Isso pode ser 

percebido através de suas respostas: Mistura é quando uma sustância se mistura em outra 

substância diferente; O acumulo de duas ou mais substâncias diferentes; Pegar mais de uma 

substância e misturar com outras substâncias. Café com leite; É mistura de uma substância 

com outra substância; São várias substâncias misturadas. Exemplo shampoo etc.  

 Em relação às transformações químicas também percebemos uma evolução 

conceitual de 69,2% nas concepções dos estudantes quando comparadas com o 

conhecimento prévio; e podem ser verificadas nas seguintes respostas: É um processo 

de transformação de substâncias; É uma transformação exemplo carvão para cinza; 

Transformação química é tudo aquilo que pegamos para transformar em outras substâncias; É 

quando uma substância passa por uma transformação química e se transforma em outra 

substância. 

 As respostas dos estudantes expostos na análise dos resultados mostram que 

houve uma ampliação significativa nas suas concepções conceituais quanto aos 

conceitos de substância, mistura e transformação química. Esta evolução pode ser 

atribuída à proposta realizada, que se deu ao longo de todo o processo. Além disso, 

as ideias e concepções prévias dos estudantes foram se desenvolvendo e se 

relacionando com os novos conteúdos durante as aulas de campo, em que estudaram 

e coletaram a planta, as aulas experimentais e dialógicas nos laboratórios em que 

fizeram a extração do óleo essencial e fabricação do cosmético.  

 Observamos que a maioria dos estudantes obteve um bom aproveitamento na 

resolução das questões depois da SD, destaque para os conceitos substâncias e 
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misturas que atingiram uma evolução em seu percentual. Notamos em suas 

respostas um indicativo de que a SD proporcionou a formação de novos conceitos 

químicos. 

5.4 - Análises dos exercícios objetivos/múltipla escolha 

 Os exercícios de múltipla escolha também serviram de apoio à análise, uma 

vez que nos permitiu identificar as concepções dos estudantes e a aprendizagem em 

relação a outros conceitos estudados, bem como para avaliar os conhecimentos 

adquiridos durante a aplicação da sequência didática (ver Quadro 10).   

Quadro 10: Atividade avaliativa aplicada aos estudantes durante o desenvolvimento da SD. 

Perguntas objetivas do questionário Opção de respostas dos alunos (Qtde) 

1 - Considerando um sistema formado por gelo, água e 
areia. Pode-se descrever o sistema em questão como 
constituído por: 

c) Três fases e dois componentes. (11) 
 

2 - Qual dos fenômenos a seguir não envolve reações 
químicas? 
 

a) Fusão de gelo (16) 
 

3 - Assinale a alternativa INCORRETA 
 

a) Uma solução aquosa não-saturada de sal de 
cozinha com cubos de gelo é constituída de 
três fases e uma substância (12) 

 

4 – Considere um sistema formado por água + álcool + 
óleo essencial. Excluindo-se o recipiente e o ar 
atmosférico, podemos afirmar que o sistema apresenta: 
 
 

b) três componentes e duas fases (11) 
 

5 - Com bases nos seus conhecimentos em química, 
podemos afirmar que o óleo essencial é: 
 

d) mistura homogênea (10) 

6 - O naftaleno, comercialmente conhecido como nafta-
lina, empregado para evitar baratas em roupas, funde-
se em temperaturas superiores a 80°C. Sabe-se que 
bolinhas de naftalina, à temperatura ambiente, têm 
suas massas constantemente diminuídas, terminando 
por desaparecer sem deixar resíduo. Esta observação 
pode ser explicada pelo fenômeno da: 

b) sublimação (9) 
 

  

 Na primeira, terceira e quarta questão, queríamos avaliar se os estudantes 

eram capazes de classificar o número de substâncias e fases presentes em um mesmo 

sistema. Eram questões complicadas, que exigiam atenção, concentração e raciocínio 

e para respondê-las eles deveriam pensar na quantidade de substância presente em 

cada sistema, bem como quais delas se misturavam e quais não se misturavam. Ao 
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mesmo tempo o estudante deveria relacioná-las a quantidade de componentes e fases 

presentes no sistema analisado. 

  Na segunda questão procuramos identificar se os estudantes compreenderam 

o que são fenômenos químicos e físicos, assim como se conseguiam diferenciá-los. 

Através da quinta questão buscamos verificar se eles conseguiam definir os óleos 

essenciais como uma mistura homogênea e ao mesmo tempo compreender e 

diferenciar a classificação de misturas homogêneas e heterogêneas. Na sexta questão 

identificamos suas compreensões quanto às mudanças de estado físico da matéria.  

 Os resultados aqui apontados confirmam que o desenvolvimento da SD 

proporcionou aprendizagem aos estudantes, uma vez que as aulas e as atividades 

desenvolvidas podem ter contribuído para a formação dos novos conceitos. Quanto 

aos que não responderam as questões corresponderam principalmente aos que não 

tinham uma frequência assídua na escola e que não participaram efetivamente do 

desenvolvimento da SD.   

 Todos os momentos proporcionaram a aquisição de novas ideias e de novos 

conhecimentos aos estudantes. Além disso, buscamos favorecer a participação destes 

nos debates realizados em sala de aula, para que pudéssemos observar como se 

expressavam e levantavam hipóteses para a resolução das questões. 

 Outro aspecto observado durante a SD foi à motivação dos estudantes. Em 

todo tempo eles se demonstraram entusiasmados; interessados nas aulas; no 

envolvimento das atividades; e tornaram-se mais críticos e reflexivos quanto ao 

papel da Ciência Química na vida deles. Tiveram ainda uma participação ativa 

estabelecendo sempre uma relação amigável entre alunos-alunos e alunos-

professora/pesquisadora.   

5.5 - Análises dos mapas conceituais elaborados pelos estudantes 

A utilização de mapas conceituais teve como principal objetivo fazer uma 

sondagem inicial das concepções dos estudantes e acerca da resolução da situação 

problema, bem como para avaliar sua evolução conceitual durante e após a aplicação 

da Sequência Didática. A Figura 23 representa os mapas conceituais elaborados pela 

equipe A antes e após a aplicação da SD. 
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Figura 20: Mapas conceituais elaborados pela equipe A antes e após o desenvolvimento da SD 

 

 

  

 Ao avaliarmos os mapas elaborados antes e após o desenvolvimento da SD, 

observamos no mapa da esquerda que os estudantes expressaram um raciocínio mais 

linear, denotando poucas relações entre conceitos diferentes e não deixaram 

explícitos todas às etapas de fabricação do cosmético. Contudo, podemos notar que 

quando os estudantes descrevem: Perfume feito de erva doce extraióleos 

essenciaissubstâncias aromáticas naturais, eles apresentam conhecimentos prévios a 

respeito dos óleos essenciais, e utilizam o conceito químico, “substâncias”, para 

defini-los demonstrando familiaridade com a palavra; um indício de relações 

específicas com o seu cotidiano .  

 Observando o mapa conceitual da direita verificamos uma evolução em sua 

estrutura, percebida pela criatividade da nova estética do diagrama bem como nas 

novas proposições e conceitos apresentados. A equipe exibiu ainda uma melhor 

habilidade na construção do mapa, apresentando uma quantidade significativa de 

conceitos novos e válidos que não estavam no primeiro mapa à esquerda. Fizeram 
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ligações entre os conceitos, utilizaram novas palavras/frases de ligações e 

proposições válidas, demonstrando uma melhor compreensão do conteúdo 

abordado. 

 Além disso, no último mapa conceitual à direita, é possível verificar a 

existência de conceitos mais gerais e específicos. Houve também, ligações cruzadas, 

na qual a equipe faz a relação entre as duas fases utilizadas na fabricação do 

cosmético: a “fase aquosa” e a “fase oleosa"; promovendo, assim, uma inter-relação 

entre conceitos. 

 Quanto à coerência do texto anexado ao mapa da Figura 23 à direita, 

analisamos a redação da equipe A: 

Quando se pensa em produzir um produto tendo como base algum óleo essencial a 
primeira a coisa que se deve pensar é qual o produto que quero fabricar e qual tipo de 
planta eu devo usar. [...] nesse caso o produto a ser fabricado é um creme 
antibacteriano para o corpo e planta escolhida foi o cróton por ter ação antifúngica 
[...] a próxima etapa é pensar onde está planta será encontrada [...]. Após a coleta as 
folhas foram encaminhadas ao laboratório para o processo de extração do óleo [...]. 
Em seguida fomos fabricar o produto com uso de duas fases, para chegar ao 
resultado, e antes de decidir o que será usado para a composição do creme é 
importante que se leve em conta também a quantidade de creme desejado e a 
quantidade de óleo disponível. A F.A (fase aquosa) usou água, como veículo, gel 
aristoflex como polímero gelificante, metilparabeno como conservante; propileno 
glicol como umectante. Para a F.O. (fase oleosa), foi usado óleo mineral como 
hidratação cera polawax como agente consistência, propilparabeno como 
conservante. A união das duas fases com o óleo que foi extraído do cróton resulta no 
nosso creme gel antibacteriano e antifúngico.   
 

 Notamos que a equipe A descreveu a fabricação do cosmético com a mesma 

coerência utilizada na elaboração e arranjo do mapa conceitual da Figura 23 à direita. 

Apresentaram a mesma ordem hierárquica, partindo do óleo essencial escolhido e 

concluíram com a forma de fabricação do cosmético. Evidenciamos uma evolução na 

compreensão dos conteúdos trabalhados e no processo de fabricação do cosmético. 

 Observamos ainda no texto redigido pela equipe A, que os estudantes 

selecionaram as informações relevantes, fizeram relações causais entre os elementos 

do problema proposto, sugeriram a possível solução, exibindo capacidade de 

elaboração de hipóteses. Desta forma, podemos inferir que os estudantes da equipe A 

conseguiram então resolver a situação problema e adquiriram novos conhecimentos 

em relação aos conteúdos trabalhados. 

 A Figura 24 demonstra os mapas conceituais construídos pela equipe B antes e 

após a aplicação da SD. 
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Figura 21: Mapas conceituais elaborados pela equipe B antes e após o desenvolvimento da SD 

 

  

 No mapa conceitual da esquerda observamos a ausência de palavras/frases de 

ligação e proposições, provavelmente por desconhecimento da equipe em relação à 

aplicação dessa estratégia em sala de aula. Entretanto, no mapa à direita notamos 

mudanças ocorridas nos números de conceitos, além disso, verificamos que os 

estudantes refletem um melhor aprendizado e denotam uma compreensão mais 

completa do tema, os quais não foram verificados no mapa construído no início da 

pesquisa. 

 No último mapa conceitual à direita aparecem ainda conceitos válidos e 

novos, palavras/frases de ligação com maior complexidade, além da ocorrência de 

proposições válidas e a apropriação de novos conhecimentos. Os conceitos são 

organizados hierarquicamente, estabelecendo relações de subordinação entre estes. 

Contudo, não foi evidenciada a presença de ligações cruzadas. Estas interpretações 

podem ser também observadas no texto produzido pela equipe B.  

Para resolver a situação problema primeiro pensamos em qual produto íamos 
fabricar, sabendo que nossa região é de clima muito quente resolvemos fazer um 
protetor solar que protege a pele dos raios ultravioleta UVA e UVB, além disso, 
nosso protetor solar tem como característica um caráter de base que serve para 
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disfarçar as imperfeições do rosto. Assim fabricamos o produto a partir do óleo 
essencial extraído de folhas de plantas, no nosso caso a planta é mimosa invisa. [...] 
levamos esta planta após a coleta para o laboratório, onde fizemos a extração usando 
o método de hidrodestilação, levamos o material para o laboratório de farmácia da 
UESB onde fabricamos o nosso produto, esta planta tem propriedades antioxidante e 
o seu óleo essencial tem como característica a sua cor que é incolor e seu aroma que é 
agradável.    
  

 Quanto ao texto dessa equipe podemos observar que está coerente com o 

mapa conceitual à direita, apresentando a mesma ordem hierárquica utilizada na sua 

elaboração. Deste modo, entendemos que apesar da equipe B não ter apresentado 

detalhadamente as etapas de fabricação do cosmético, apresentaram parcialmente a 

solução para a resolução do problema, uma vez que descreveram a escolha da planta, 

o processo de extração e as características do óleo. 

 A Figura 25 expõe os mapas conceituais elaborados pela equipe C antes e após 

aplicação da SD.    

Figura 25: Mapas conceituais elaborados pela equipe C antes e após o desenvolvimento da SD 
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 Notamos no mapa à direita que aparece um número significativo de conceitos 

novos, além de ligações entre os conceitos, com palavras/frases de ligação e 

proposições válidas, que não foram observados no mapa da esquerda. A presença 

desses novos conceitos e proposições demonstraram aquisição de novos 

conhecimentos da equipe C na produção do último mapa conceitual, na 

compreensão do conteúdo trabalhado, bem como um avanço na construção do 

conhecimento.   

A existência de grande número de conexões entre os conceitos revela a 
familiaridade do autor com o tema considerado. Mesmo que ele não tenha 
feito a escolha dos conceitos a serem mapeados, ele conseguirá perceber as 
relações entre eles se tiver algum domínio sobre o tema (TAVARES, 2007, p. 
7). 
 

 Observamos também, que a equipe C apresentou uma hierarquização do 

processo de fabricação do cosmético. Apesar disso, não é perceptível à presença de 

ligações cruzadas. Quanto à produção do texto, a equipe exibiu a mesma ordem 

hierárquica que utilizou para produzir o mapa conceitual, sendo ambos coerentes 

entre si.  

[...] Para resolvermos o problema inicialmente pensamos no produto que seria 
fabricado. O produto escolhido foi um gel para as mãos que tinha a função 
antisséptica. Após escolhermos o produto tínhamos que coletar uma planta que 
possui essa função. No nosso caso escolhemos a erva cidreira devido, ser uma planta 
encontrada com facilidade na cidade de Jequié, cujo ecossistema é a caatinga. Depois 
da coleta da planta erva cidreira a mesma foi levada para o laboratório da UESB para 
a extração do óleo. Com o óleo nós produzimos o cosmético gel para as mãos. Na 
fabricação do gel usamos um óleo essencial e outros reagentes químicos. O cosmético 
foi feito no laboratório de farmácia da UESB com a ajuda das professoras. 
 

 Mesmo com mapas conceituais mais simples, os estudantes da equipe C, 

estabeleceram relações adequadas quanto os conceitos de óleos essenciais e sua 

relação com a fabricação do cosmético. Também mostraram evolução na construção 

do último mapa, no que se refere principalmente a sua estrutura, com a inserção de 

setas de forma mais adequada.  

 De um modo geral todos os mapas conceituais elaborados pelas equipes (A, B 

e C) apresentaram diversos níveis de hierarquia, que configuram uma sequência que 

parte de conceitos mais inclusivos até os mais específicos, passando por diferentes 

níveis de conceitos intermediários, considerando o contexto da temática proposta 

para a elaboração destes. Isto foi observado nas seguintes proposições: 
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Óleo essencial ---------------- extraído da planta ---------------- Cróton, 

Óleo essencial ---------------- extraído ---------------- Folhas de plantas, 

Óleo essencial ---------------- extraído de ---------------- Plantas, 

 As inter-relações entre conceitos evidenciaram que nem todas as linhas de 

entrecruzamento apresentaram palavras de ligação. Porém, algumas proposições 

unidas por palavras ou frases de ligação, apresentaram significado lógico. Além 

disso, as palavras selecionadas para inter-relacionar os conceitos mostraram a 

organização do conhecimento demonstrado pelos estudantes: 

Produto --------- escolhido ---------- Gel ---------- função -------- hidratar e amaciar. 

Produto -------- Protetor solar ----------- fabricado ------- a partir do ------- óleo 

essencial ----------método utilizado ------- hidrodestilação. 

Creme para o corpo -------- função -------- antibacteriano -------- combate ------- fungos 

e bactérias. 

Produto -------- Protetor solar ----------- função ------ proteger a pele contra os raios 

ultravioleta UVA e UVB. 

Produto --------- escolhido ---------- Gel ---------- fabricado a partir de -------- óleo 

essencial --------- técnica de extração ------- hidrodestilação. 

Creme para o corpo -------- produzido a partir de -------- óleo essencial -------- 

coletado na região ------- caatinga -------- local -------- Jequié, BA. 

 Em relação ao critério estrutura do mapa, as equipes apresentaram relações 

hierárquicas, utilizaram de sua criatividade que foi evidenciada em todas as 

produções. A representatividade dos conceitos abordados durante as aulas foram 

claramente estabelecidos. Neste sentido, foi possível observar também, novas 

palavras de ligação e conceitos válidos presentes nos mapas finais, destacando e 

reforçando os significados atribuídos no processo de organização conceitual. 

Isso indica que ao elaborar o mapa o estudante não transcreve conceitos, 
mas, sim, constrói contextos por meio da atribuição de significados. As 
mudanças no terreno cognitivo do aluno (suas aprendizagens) ocorrem pela 
associação entre o conhecimento prévio, já existente na sua zona de 
desenvolvimento, e o conteúdo científico/escolar que se deseja aprender 
(NASCIMENTO, 2016, p. 21). 

 Mesmo em face às dificuldades, as equipes conseguiram organizar e elaborar 

os mapas conceituais com os novos conhecimentos adquiridos. Isso foi perceptível 
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nos últimos mapas produzidos pelos estudantes, em que estes apresentaram uma 

evolução significativa em relação à estrutura dos mapas. Além disso, outro aspecto 

avaliado como positivo foi à presença de novos conceitos utilizados pelos estudantes, 

pois a interferência da professora/pesquisadora durante a elaboração dos mapas só 

ocorreu em relação às dúvidas apresentadas pelos estudantes. Lembrando que a 

utilização dos conceitos a serem utilizados foi de total iniciativa de cada equipe, 

sendo, portanto, de total responsabilidade as ideias e a estruturação a serem expostas 

em suas produções.   

 O Quadro 11 mostra uma comparação das categorias presentes na construção 

dos mapas conceituais pelas equipes (A, B e C) antes e após a aplicação da SD. 

Quadro 11: Critérios de análise dos mapas conceituais  

Mapas Situação CV INT-R-C EM CR CQ 

 

Equipe A 

Antes SD 6 Sim – 4 Não ______ 4 

Depois SD 25 Sim – 24 Sim Sim 15 

 

Equipe B 

Antes SD 9 Não-0 Não ______ 0 

Depois SD 14 Sim -12 Sim Sim 4 

 

Equipe C 

Antes SD 5 Não – 0 Não ______ 2 

Depois SD 11 Sim – 10 Sim Sim 4 

CV = Conceitos Válidos. INT-R-C = Inter-relações entre Conceitos. EM = Estrutura do Mapa.  
CR = Coerência. CQ = Concepções Químicas. 

 
 Os resultados apresentados no Quadro 11 evidenciam a evolução na 

elaboração dos mapas conceituais pelas equipes após o desenvolvimento da SD. 

Percebemos ainda, que nos mapas finais houveram maior presença das categorias 

comparadas aos mapas iniciais. Em contrapartida, as categorias que eles tiveram 

maior dificuldade em trabalhar e expor de forma clara no mapa pode estar 

relacionado ao fato dos estudantes não terem experiência com essa estratégia 

didática e por não serem treinados para tal finalidade.  

 Desta forma, notamos que a discussão de mapeamentos de conceitos foi uma 

estratégia que permitiu avaliar a evolução da aprendizagem dos estudantes, 

apontando lacunas na compreensão dos conceitos químicos que podem futuramente 

ser trabalhados com outras atividades complementares. Ademais, a estratégia 
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didática mostrou ser eficiente para coleta de informações, pois forneceu dados que 

permitiram o diagnóstico das concepções dos estudantes antes e após o 

desenvolvimento da SD em relação à fabricação dos cosméticos e a utilização de 

óleos essenciais na composição desses produtos.  

 Os mapas conceituais serviram também para autoavaliação, uma vez que, os 

estudantes puderam comparar os mapas elaborados anteriormente, fazendo eles 

mesmos, as análises da evolução dos conhecimentos adquiridos durante as aulas. Ao 

mesmo tempo, o debate no interior do grupo permitiu que cada integrante pudesse 

reavaliar seus conhecimentos prévios e também possibilitou um exercício de 

aprimoramento na resolução da situação problema. As discussões sobre a elaboração 

e modificações de cada mapa realizado pelos estudantes foi um momento 

importante, pois propiciou a participação de todos de forma coletiva, respeitando as 

ideias e opiniões uns dos outros. 

 Portanto, estes resultados nos mostram que o desenvolvimento da SD 

forneceu subsídios aos estudantes para a compreensão dos processos envolvidos na 

fabricação do cosmético, bem como do conteúdo de Química estudado. Do mesmo 

modo, permitiu aliar a disciplina de Química com a aprendizagem prática dos 

estudantes e possibilitou a eles perceberem que a Química não é uma ciência isolada, 

mas que está relacionada diretamente a sua vida cotidiana, uma vez que puderam 

aplicar os conhecimentos químicos adquiridos durante a SD através da fabricação do 

cosmético. Assim, podemos afirmar que todos os fatores aqui descritos são indícios 

que de fato ocorreu aprendizagem por parte dos estudantes. 

5.6- Análises dos relatórios elaborados pelos estudantes 

Como já foi mencionada, no início da aplicação da SD a 

professora/pesquisadora propôs uma situação problema aos estudantes com intuito 

de identificar suas concepções prévias em relação à fabricação do cosmético. Em 

seguida foi desenvolvendo a SD e fornecendo subsídios para resolução da situação 

problema. O problema proposto exigiu que os estudantes lançassem hipóteses para a 

sua solução, fizessem inferências e avaliassem condições, portanto foi classificada 

como uma pergunta de nível P3.  



 97 

Depois do levantamento de hipóteses destacadas pelos estudantes, a 

professora/pesquisadora ministrou aulas expositivas dialogadas, de campo, e por 

fim aulas experimentais de laboratório, momento em que os estudantes fabricaram o 

produto final. Após a realização do experimento, e sob a orientação da 

professora/pesquisadora, os estudantes discutiram os dados obtidos e a solução do 

problema através da elaboração de relatórios individuais contendo o objetivo do 

trabalho, os materiais utilizados, o procedimento, os resultados e a conclusão. 

 Na análise dos relatórios foi perceptível a dificuldade dos estudantes para 

discutir os resultados. Porém, isto é compreensível, uma vez que eles não tinham o 

costume de participar de aulas experimentais investigativas e consequentemente por 

nunca terem elaborado relatórios. Esses dados evidenciam a importância dos 

professores proporcionarem atividades que permitam aos estudantes desenvolverem 

habilidades essenciais para o desenvolvimento do raciocínio lógico e cognitivo 

(SUART; MARCONDES, 2008). 

 A professora/pesquisadora também propôs algumas questões para os 

estudantes responderem durante a elaboração dos relatórios. Tais questões exigiam 

que os estudantes selecionassem as informações relevantes, analisassem os dados e 

propusessem uma solução para o problema, características estas, classificadas como 

habilidades cognitivas de alta ordem. As questões estão expostas no Quadro 12:  

Quadro 12: Nível cognitivo das perguntas da professora/pesquisadora e respostas dos estudantes  
Autores Pergunta/Resposta Nível cognitivo 

Professora Questão 1: Descreva o processo de extração do 
óleo essencial. 

P2: Requer que o estudante 
desenvolva atividades como aplicar 
conceitos para a resolução do 
problema. 

Aluno 1 Com uma tesoura específica corta-se a planta que é 
levada para a pesagem em uma balança semi-
analítica. Foram pesadas 100 g do cróton. Após a 
pesagem antes da retirada da planta desliga a 
balança, retira e joga no balão volumétrico. Adiciona 
500 mL de água destilada e coloca o balão na manta 
aquecedora, encaixa o Clevenger no balão, encaixa 
um tudo de vidro por onde vai passar o vapor por 
dentro e água gelada por fora e neste tubo se encaixa 
duas mangueiras uma por onde entra a água, e outra 
por onde ela sai então o ultra termostático inicia o 
processo de extração do óleo da planta o cróton [...]. 

R3: Explica a resolução do 
problema utilizando conceitos já 
conhecidos ou relembrados, 
identifica e estabelece processos de 
controle para a seleção das 
informações e/ou identifica as 
variáveis, podendo não 
compreender seus significados 
conceituais. 

 

Professora Questão 2: Quais fatores podem interferir 
numa extração de óleo essencial por 
hidrodestilação? Explique.  

P2: Requer que o estudante aplique 
leis e conceitos para a resolução do 
problema. 
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Aluno 2 O banho termostático com temperatura variando de 
10º a 12º, o balão volumétrico estava coberto com 
papel alumínio para evitar que a temperatura externa 
interferisse na extração do óleo, o papel alumínio 
serviu como isolante térmico. 

R4 - Seleciona as informações 
relevantes; analisa as variáveis e 
relações causais entre os elementos 
do problema. 
 

Professora Questão 3: Qual o interesse do homem pela 
obtenção de óleos essenciais? 

P3: Requer que o estudante utilize 
os dados obtidos para propor 
hipóteses, fazer inferências. 

Aluno 1 Esses óleos possuem grande importância industrial e 
são empregados nas indústrias de perfumaria, 
cosméticos, alimentícia e farmacêutica, sendo 
geralmente os componentes de ação terapêutica de 
plantas medicinais.   

R4 - Seleciona as informações 
relevantes; analisa as variáveis 
entre os elementos do problema. 

Professora Questão 4: Como o cosmético é fabricado a 
partir de óleos essenciais? 

P3: Requer que o estudante utilize 
os dados obtidos para fazer 
inferências e avaliar condições. 

Aluno 1 Escolhemos fazer um creme antibacteriano e 
antifúngico. Para fazer o produto, usamos os 
ingredientes aristoflex 1,5, óleo essencial 1%, metil 
parabeno 0,15%, propileno glicol 10%, essa é a fase 
aquosa. Para a fase oleosa usamos mineral (vaselina 
5 g líquida) cera polawax (agente de 
consistência)7%, propil parabeno 0,1% conservante 
0,10%. Depois usamos um agitador para dar 
consistência no gel, pesando a cera colocamos em 
uma chapa aquecedora. Com um termômetro 
verificamos a temperatura correta, e por fim 
misturamos as duas fases a fase aquosa e a fase 
oleosa, e assim fabricamos o nosso creme do óleo 
essencial da planta cróton. 

R4 - Seleciona as informações 
relevantes; analisa as variáveis 
entre os elementos do problema; 
sugere as possíveis soluções do 
problema e exibe capacidade de 
elaboração de hipóteses. 

 

 A questão 1 exigiu que o estudante desenvolvesse atividades como sequenciar, 

comparar, contrastar, aplicar leis e conceitos para a resolução do problema, sendo 

então, classificada como P2. Quanto às respostas dos estudantes a primeira questão 

foi classificada no nível R3, pois os estudantes explicaram a resolução do problema 

utilizando conceitos já conhecidos ou relembrados, estabeleceram processos de 

controle para a seleção das informações e identificaram as variáveis.  

 Vale destacar que os estudantes descreveram o processo de extração do óleo 

essencial informando com muita clareza como foi realizado o experimento e não 

demostraram possuir dificuldades na extração do óleo essencial. Além disso, foi 

perceptível que eles compreenderam o processo realizado, em que participaram de 

forma ativa durante todo o experimento. 

 A questão 2, também foi classificada no nível P2 de cognição, uma vez que 

exigia que os estudantes sequenciasse, comparasse normas e conceitos para a 

resolução do problema. Assim, foi possível notar que as respostas dos estudantes 
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alcançaram um nível de cognição mais elevado classificado no nível R4, ou seja, eles 

selecionaram as informações relevantes e analisaram as variáveis causais entre os 

elementos do problema, compreenderam os fatores que podem interferir numa 

extração de óleo essencial mesmo não justificando todos os significados.   

 E por fim, as perguntas 3 e 4 exigiam que os estudantes utilizassem os dados 

obtidos para propor hipóteses, fazer inferências, avaliar condições e generalizar, 

sendo então, classificadas no nível P3. As indagações propostas pela 

professora/pesquisadora exigiam que eles avaliassem os dados obtidos e 

apresentassem os resultados e conclusões adquiridas pela aplicação da SD.   

 Em suas respostas os estudantes apresentaram uma descrição satisfatória do 

experimento sobre a fabricação do cosmético a partir dos óleos essências, 

descrevendo os resultados da atividade experimental. Os estudantes demonstraram 

preocupação em ilustrar informações científicas presente no experimento e procurou 

responder alguns dos questionamentos feitos em sala de aula durante a realização da 

atividade investigativa. Desta forma, as respostas elaboradas pelos estudantes 

apresentaram habilidades cognitivas de alta ordem, sendo classificadas como R4.  

 A questão 4 buscou identificar a forma como os estudantes aplicaram o 

conhecimento adquirido durante as aulas de Química, através da fabricação do 

cosmético a partir dos óleos essenciais. A aplicação desse conhecimento é 

fundamental para que o estudante possa desenvolver habilidades cognitivas de alta 

ordem, além de perceber que esse conhecimento é acessível a todos os estudantes 

envolvidos no desenvolvimento da SD.   

 Nessa perspectiva, as atividades buscaram propor ao estudante um papel 

mais ativo na construção do seu próprio conhecimento e o professor passou a atuar 

como mediador, orientando o estudante e modificando assim, a ideia do professor 

como um simples transmissor do conhecimento. 

 O desenvolvimento de habilidades cognitivas de alta ordem exige que o 

professor proponha pergunta e/ou situações problemas que leve ao estudante as 

tentativas de respostas e possíveis soluções com os conhecimentos adquiridos. 

Portanto, consideramos que o quarto questionamento visou despertar essas 
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habilidade nos estudantes, uma vez que exigiu uma explicação de como foi fabricado 

o cosmético a partir dos óleos essenciais.  

 Em geral, as questões propostas pela professora/pesquisadora durante o 

desenvolvimento da SD foram classificadas no nível P2 e P3 e as respostas dos 

estudantes nos níveis R3 e R4. Nenhuma resposta foi classificada no nível R5, talvez 

pelo fato das questões não necessitarem de manifestações de respostas mais 

elaboradas.  

 As perguntas classificadas no nível P3 exigiram maior esforço cognitivo na 

elaboração de hipóteses e conclusões dos resultados. Portanto, os níveis cognitivos 

das respostas elaboradas pelos estudantes estão diretamente relacionados aos níveis 

cognitivos das questões propostas pelo professor, ou seja, quanto maior a exigência 

cognitiva, maior o nível cognitivo manifestado pelos estudantes. 

A habilidade da escrita científica também foi analisada nos relatórios. O 

exercício da produção de textos adequados à introdução, materiais e método, 

resultados, discussão e conclusão contribuiu para que os estudantes pudessem 

perceber e compreender as diferenças no tipo de informação de cada texto, mesmo 

com as dificuldades relatadas neste trabalho. 

Ao realizar este tipo de atividade, a escrita também contribui para a 

manifestação e desenvolvimento de habilidades de síntese e aperfeiçoamento de 

ideias, pois requer uma posição lógica e reflexiva, exigindo maior esforço cognitivo 

por parte do estudante. Entretanto, muitas vezes, eles não têm a oportunidade de 

escrever um relatório ou responder questões por escrito que os permitam sintetizar e 

aperfeiçoar suas ideias.  

 Esses dados nos revelam que o desenvolvimento da SD forneceu subsídios aos 

estudantes para a compreensão dos processos envolvidos na fabricação do cosmético, 

bem como do conteúdo de Química trabalhado. Além disso, consideramos que a SD 

aliada aos mapas conceituais, relatórios e outras estratégias formam um importante 

recurso pedagógico que auxilia no processo de ensino/aprendizagem para o ensino 

de Química.  

 Contudo, as SD‟s devem ser entendidas como situações em que o estudante 

aprende a fazer conjecturas, e a interagir com os colegas, com o professor, expondo 



 101 

seus pontos de vista, suas suposições, confrontando seus erros e acertos. Desta 

forma, esta atividade  escola auxilia os estudantes a atingirem níveis mais elevados 

de cognição, o que facilita a aprendizagem de conceitos científicos e seus fins sociais. 

5.7 – Avaliação da metodologia aplicada  

O questionário aplicado ao final da pesquisa visou identificar as impressões e 

opiniões dos estudantes em relação ao desenvolvimento da SD, bem como os pontos 

positivos e negativos observados por eles. Sendo, então a primeira pergunta 

formulada da seguinte maneira: Qual a contribuição que a Sequência Didática 

proporcionou para a sua aprendizagem em Química? Eles descreveram:  

[...] uma reflexão sobre o quanto a Química está muito mais presente em nossa vida 
do que agente imagina. [...] a contribuição foi ótima porque aprendi que Química 
não é ruim de estudar como imaginava me proporcionou muitas coisas boas. [...] 
contribuiu muito como hoje em dia ler os rótulos, bulas dos produtos e remédios, 
saber que os óleos essenciais tá muito presente na minha vida. [...] ótima porque 
antes não sabia que a Química fazia parte das nossas vidas. 

Nas respostas dos estudantes é perceptível que eles passaram a ter uma visão 

diferenciada em relação à Química, bem como de seus estudos, pois antes eles 

acreditavam que a Química era algo distante do nosso cotidiano e estava diretamente 

relacionada aos fatores prejudiciais ao homem e ao meio ambiente. Contudo, após a 

aplicação da SD, eles modificaram esta visão passando a perceber que a Química traz 

muitos benefícios ao homem, tais como: na saúde, na economia e na sociedade.  

Foi solicitado também que os estudantes comentassem sobre o processo 

educativo com um todo, fazendo algumas considerações que acharam importante 

para o seu aprendizado. Eles ressaltaram: 

[...] o relacionamento entre todos, não só aluno e professor mais também aluno e 
aluno. [...] Tínhamos que ter mais aulas práticas e o que tinha que prevalecer é o 
amor em dar aula que a professora teve. [...] o processo educativo foi ótimo, fizemos 
um relatório bastante interessante, e para o meu aprendizado achei importante que a 
Química sempre estará presente no nosso dia a dia. [...] a aula de campo para mim 
foi muito bom aprendi um pouco sobre flores e plantas e onde tem óleo essencial. [...] 
saber que além de fazer os produtos eles foram feitos de óleos de plantas aqui da 
nossa cidade. [...] foi tudo muito bom, realmente interessante, sair do colégio e ir 
para a UESB fabricar um produto foi muito inovador, uma ótima experiência.  

É importante destacar nas respostas dos estudantes alguns fatores que são 

essenciais para o ambiente da sala de aula. Como o próprio menciona a relação 

amigável entre os estudantes, bem como a relação afetiva entre estes e o professor 
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são fundamentais para que o aprendizado aconteça. Pois, é necessário que o 

estudante sinta a vontade com a presença do professor, e este deve atuar como 

mediador do conhecimento e não como detentor do saber, demonstrando segurança 

e amor pelo o que faz. 

Através dos questionamentos buscamos identificar como os estudantes 

avaliaram sua participação e comportamento durante a Sequência Didática. Eles 

mencionaram: 

[...] ótimo porque eu prestava bastante atenção nas aulas. [...] ruim, precisava 
prestar mais atenção nas aulas, mas o pouco que assistir nas aulas absorvi 
conhecimentos. [...] ótimo porque eu participei de todas as aulas, fiz as atividades 
que a professora pedia. [...] regular, porque nem sempre eu estava em todas as aulas, 
ás vezes porque tinha que ficar com minha filha e as outras vezes porque eu chegava 
muito cansada do trabalho. [...] no início eu confesso não ter tido uma boa 
participação, mas quando vi o quanto era interessante melhorei muito. 

Além das respostas citadas, alguns relataram sobre suas dificuldades e 

limitações em não participar de forma eficaz das aulas devido o cansaço apresentado 

pelo dia inteiro de trabalho, mas não deixaram de elucidar a necessidade e vontade 

de terem participado mais ativamente das atividades desenvolvidas.  

Por fim, foi questionado aos estudantes como eles consideravam as aulas de 

Química ministrada pela professora/pesquisadora durante a Sequência Didática. 

Eles declararam: 

[...] atrativa, porque ela sempre tinha novas experiências para apresentar para nós 
todas as aulas eram ótimas. [...] contextualizada, o assunto das aulas era algo que 
estava no nosso dia a dia sem que soubéssemos, além disso, a professora se tornou 
uma amiga dos alunos. [...] atrativa porque foi algo novo saber, com é extraído o óleo 
essencial e fabricado o produto. [...] atrativa, uma aula muito legal, com participação 
dos alunos e interatividade. [...] ela tentou tornar as aulas mais dinâmicas. [...] 
atrativa, porque ela despertava a curiosidade em aprender. [...] atrativa e foi muito 
interessante e chamativa e não dava para enjoar porque era muito legal e prática. [...] 
atrativa, porque ela nos levou a sair em campo para procurar mais conhecimento ao 
nosso redor. [...] atrativa porque de um modo divertido ela nos ensinou muito bem.  
[...] atrativa, pois me atraiu curiosidade dos assuntos trabalhados. 

Observa-se nas respostas dos estudantes que a SD proposta foi atrativa, 

contextualiza, e buscou a participação dos estudantes e seu interesse em querer 

aprender. Os aspectos mais importantes foram relatados pelos estudantes, indicando 

a relevância de se propor metodologias de ensino que venham de encontro à 

realidade deles e, sobretudo, despertem seu interesse e participação em busca da 

construção de seus próprios conhecimentos.  
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 Nesse contexto, Zancan (2000, p.6) argumenta: 

A educação deve habilitar o jovem a trabalhar em equipe, a apreender por 
si mesmo, a ser capaz de resolver problemas, confiar em suas 
potencialidades, ter integridade pessoal, iniciativa, capacidade de inovar. 
Ela deve estimular a criatividade e dar a todos a perspectiva de sucesso. 

Os resultados apresentados validam a SD como uma alternativa de ensino 

cujo objetivo é proporcionar uma educação de qualidade e uma melhor formação 

pessoal e intelectual ao estudante. A forma como foi desenvolvido este trabalho 

reforça a capacidade crítica de observação, a curiosidade e as condições nas quais os 

estudantes vão se tornando os sujeitos da aprendizagem. Assim, destacamos a 

necessidade de continuar desenvolvendo atividades desta natureza nas escolas 

públicas, principalmente, na modalidade EJA.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Algumas emoções mexeram conosco ao longo dos trajetos, como a necessidade de 
olhar para trás constantemente. A paisagem que ficava para trás representava a nos-

sa superação e nos tornava mais corajosos para seguir em frente  
(HOFFMANN, 2001). 

 

Diante do exposto, consideramos necessário, caracterizar o perfil dos jovens e 

adultos que atuam na EJA, isto é, conhecer quem são esses homens e mulheres que 

frequentam as salas de aula. O diagnóstico deste público é de extrema relevância, 

uma vez que possibilita ao professor identificar a realidade que o educando vive, 

bem como desenvolver práticas pedagógicas que o conduzam ao desenvolvimento 

da aprendizagem. A educação de jovens e adultos apresenta suas peculiaridades, 

especificidades que devem ser consideradas e reconhecidas como fundamentos a 

serem investigados e trabalhados na escola, para estimular esses indivíduos à busca 

do conhecimento. Sobre essa concepção Vaz e Soares (2008, p. 3) relatam: 

Para que o Ensino de Química ocorra de forma coerente e significativa, deve-
se conhecer o alunado, sua história e suas perspectivas, assim como o 
mundo que o cerca, para que o professor consiga uma comunicação efetiva 
em sala de aula, obtendo a aquisição de habilidades e competências na área 
de Química e nos aspectos formativos do cidadão em geral. 

Assim, entendemos que o questionário socioeconômico nos permitiu 

conhecermos os Jovens e Adultos do Eixo Formativo VII, bem como 

compreendermos a quem o ensino se destina. Possibilitou ainda, identificar as 

realidades e as especificidades dos estudantes, e assim trabalhar em sala de aula 

considerando e respeitando suas diferenças. Contudo, consideramos que estes 

resultados obtidos na pesquisa só ganham sentido a partir da reflexão de todos os 

envolvidos na educação, no coletivo, na perspectiva de melhorar o ensino e de inovar 

as práticas, que ainda não dão conta de atender as necessidades e dificuldades destes 

estudantes. 

Destacamos neste trabalho também, a importância de considerarmos os 

conhecimentos prévios dos estudantes e aliarmos estes com as novas estratégias de 

ensino utilizadas pelo professor com o intuito de promover a aprendizagem aos 

estudantes. Deste modo, avaliamos que a utilização dos questionários prévios e a 

elaboração de mapas conceituais são formas eficazes para identificar os 
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conhecimentos disponíveis na estrutura cognitiva dos estudantes e evidenciar as 

lacunas existentes entre o seu conhecimento preliminar e o conhecimento científico.  

 Identificar o que os estudantes sabem seus conhecimentos e experiências são 

condições necessárias para trabalharmos em direção a uma educação para a 

autonomia, em que a voz, a fala, a escrita, as ideias, as concepções e a participação 

destes são consideradas importantes aliados para o processo de 

ensino/aprendizagem. Atitude esta, que deve ser seguida pelos professores em 

especial os profissionais da Educação de Jovens e Adultos, pois o público desta 

modalidade são os que mais carecem de metodologias de ensino que visem 

promover uma educação de qualidade em que de fato a construção do conhecimento 

aconteça.  Portanto, 

[...] a avaliação diagnóstica dos conhecimentos prévios dos estudantes, reali-
zada no primeiro dia de aula; a capacidade e a evolução da autonomia e da 
organização dos estudantes para resolver situações complexas; a capacidade 
de desempenhar trabalhos em grupos (onde surgem divergências de opini-
ões); o incremento de competências para se fazer compreender em comuni-
cações orais e escritas; a ampliação da responsabilidade por parte do próprio 
aprendiz no seu processo de aprendizagem e o desenvolvimento da sua ca-
pacidade de aprender a aprender, são aspectos valiosos na avaliação da 
aprendizagem quando do uso de metodologias ativas de ensino (LOPES, et 
al., 2011, p. 4). 
 
 

Os conceitos prévios dos estudantes foram articulados com os novos 

conhecimentos adquiridos durante a exposição dos conteúdos em sala de aula e estes 

foram externalizados através da construção dos mapas conceituais. Além disso, a 

estratégia de aplicar a SD articulada com os mapas conceituais facilitou 

progressivamente a aprendizagem dos alunos em relação aos conteúdos de Química 

que deveriam ser trabalhados em sala de aula e permitiram promover a aquisição de 

conhecimentos pelos estudantes. 

A proposta de atividade investigativa pautados com a elaboração de relatórios 

também pode contribuir na construção do conhecimento em Química e proporcionar 

também o aperfeiçoamento da escrita dos estudantes, sobretudo na modalidade EJA. 

Assim, através da utilização desta técnica podemos descobrir lacunas na 

aprendizagem dos estudantes em Químicas e assim corrigi-las ao longo de sua 
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formação. Sendo assim, o ensino de Química constitui um potente aliado para o 

desenvolvimento da leitura e da escrita. 

 Por fim, consideramos que a proposta de SD no Ensino de Química, pode 

representar uma nova dinâmica em sala de aula, constituindo um valioso recurso, 

capaz de promover uma maior motivação, interesse e participação dos estudantes, 

oferecendo uma atmosfera de ensino atrativa e estimulante; colaborando assim para 

a aprendizagem dos conteúdos.  

Entretanto, o planejamento de uma SD é um desafio, e esse processo demanda 

tempo do professor para estudar, pesquisar e contextualizar os conteúdos. Assim, 

inferimos que as SD‟s que visam articular o ensino de conceitos químicos a uma 

situação vinculada à realidade dos estudantes, precisam ser mais planejadas, para 

que de fato resultem em um debate mais significativo e se tornem mais eficazes no 

processo de construção do conhecimento. 
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APÊNDICE A – AUTORIZAÇÃO DA DIRETORA DA ESCOLA PARA A 

REALIZAÇÃO DA PEQUISA 
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APÊNDICE B - MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO (TCLE) ASSINADO PELOS ESTUDANTES 

 
Prezado (a) estudante, 

Você está sendo convidado para participar de uma pesquisa intitulada “UMA 

PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA COM ATIVIDADES INVESTIGATIVAS NO 

ENSINO DE QUÍMICA PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)”. A pesquisa 

será realizada durante as aulas da disciplina de Química. Neste período, acontecerá a 

intervenção da pesquisadora por meio da aplicação da sequência didática e serão aplicados 

alguns questionários e realizadas algumas entrevistas durante o período de uma unidade 

escolar. 

Esta pesquisa é de responsabilidade da professora Natália de Jesus Silva e do 

professor Dr. Baraquizio Braga do Nascimento Junior, sendo os dois pesquisadores do 

programa de Mestrado em Educação Científica e Formação de Professores do Departamento 

de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Campus de Jequié-

BA. A pesquisa tem o objetivo de elaborar, validar, aplicar e avaliar os resultados de uma 

sequência didática, e as implicações dessa proposta de ensino.  

Nós, professores envolvidos na pesquisa, nos comprometemos em evitar qualquer 

tipo de desconforto que possam surgir durante a pesquisa, deixando bem claro que você 

poderá decidir em participar ou não das etapas do estudo. Você pode se recusar a responder 

qualquer questionamento voltado para pesquisa, sem que isso traga qualquer tipo de 

prejuízo, desconforto ou constrangimento.  

No que diz respeito aos riscos da pesquisa, segundo a Resolução 466/2012 toda 

pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e gradações variados. Acreditamos que 

a pesquisa que pretendemos desenvolver irá causar riscos mínimos, pois os estudantes não 

serão avaliados em relação a sua capacidade de raciocínio. Desta forma os mesmos não 

sofrerão danos morais e nem intelectuais, uma vez que o objetivo de nossa pesquisa é avaliar 

a metodologia aplicada. Mesmo que este trabalho cause algum constrangimento, timidez ou 

qualquer outro tipo de risco serão tomados todos os cuidados para minimizá-los e garantir a 

proteção dos participantes oferecida pelo Sistema CEP/CONEP, sustentada na resolução 

acima citada. Nesse sentido, destacamos ainda que os resultados da pesquisa compensam os 

riscos que, eventualmente, possam acontecer. Apesar disso, você tem assegurado o direito a 

ressarcimento ou indenização no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela 

pesquisa.  

Os benefícios da pesquisa é promover uma melhor interligação entre ensino e 

aprendizagem dos conteúdos de Química. 

No desenvolvimento desta pesquisa serão feitas observações, entrevistas aos (às) 

estudantes, bem como a retirada de fotos que se façam necessárias e/ou gravação de 

depoimentos sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

Para participar deste estudo, você deverá autorizar e assinar um termo de 

assentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. 

Você poderá retirar a permissão e interromper a sua participação a qualquer momento. A 
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sua participação é voluntária e se decidir por não participar não haverá nenhum prejuízo ou 

modificação na forma em que é atendido (a) pela professora que protegerá a sua identidade.  

Os resultados estarão à sua disposição ao final da pesquisa. Seu nome ou o material 

que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Os dados e 

instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com os professores responsáveis por 

um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Este termo de assentimento 

encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pela pesquisadora 

responsável, e a outra será dada a você. 

Em caso de dúvidas, sobre qualquer etapa da pesquisa (antes, durante e depois), você 

poderá pedir esclarecimentos dos professores nos contatos que estão logo abaixo ou até 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UESB no endereço abaixo. O 

CEP é um órgão que avalia as pesquisas quanto aos cuidados dirigidos aos participantes 

para manter sua integridade e segurança.   

Atenciosamente,  

Natália de Jesus Silva e Baraquizio Braga do Nascimento Junior 

 

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO 

 

Eu,______________________________________________________, aceito espontaneamente o 

convite para participar da pesquisa intitulada “UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA 

DIDÁTICA COM ATIVIDADES INVESTIGATIVAS NO ENSINO DE QUÍMICA PARA A 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)”, sob a responsabilidade de Natália de Jesus 

Silva e do Professor Baraquizio Braga do Nascimento Junior da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB – Campus de Jequié).  Depois de conhecer e entender os objetivos, 

procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da 

necessidade do uso da minha imagem e/ou do meu depoimento, AUTORIZO, através do 

presente termo, a retirada de fotos e depoimentos que se façam necessárias para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

 Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou 

depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em 

favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto 

nas Leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) 

e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004).  

 Declaro que concordo em participar desse estudo e fui informado sobre os objetivos 

da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido e os possíveis riscos envolvidos na 

minha participação. Os pesquisadores me garantiram tirar qualquer dúvida que eu venha ter 

durante a realização da pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer 

momento, sem sofrer nenhum prejuízo por isso. Foi garantido que meu nome não será 
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revelado, bem como de que a minha participação neste estudo não me trará nenhum 

benefício ou prejuízo econômico. 

 Recebi uma cópia deste termo e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as 

minhas dúvidas. 

____________________, ______ de ______________________ de 2015 . 

Assinatura do(a) estudante: 

Assinatura: __________________________________________ 

 

COMPROMISSO DA PESQUISADORA 

Eu conversei sobre as questões acima apresentadas com cada participante do estudo. É 
minha intenção que todos(as) entendam os desconfortos, riscos, benefícios e obrigações 
relacionadas a esta pesquisa. 

 
________________________________________      Jequié-BA               Data: __/__/__ 

        Assinatura da Pesquisadora Responsável 

Para maiores informações, entrar em contato com:  

Natália de Jesus Silva. E-mail: estrenaty@hotmail.com Fone: (73) 88093130. 

Baraquizio Braga do Nascimento Junior. E-mail: baraquizio@gmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa da UESB – CEP/UESB  

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

CAP - 1º andar 

Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: Jequiezinho 

CEP: 45.206-510  

Jequié – Bahia  

Telefones: (73) 3528-9727 / 9600  

Home page do CEP/UESB: www.uesb.br/cep 

Endereços eletrônicos: cepuesb.jq@gmail.com ou cepjq@uesb.edu.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im pr es s ã o  

d a c t i l o s c ó pi c a  

  

mailto:estrenaty@hotmail.com
mailto:baraquizio@gmail.com
http://www.uesb.br/cep
mailto:cepuesb.jq@gmail.com
mailto:cepjq@uesb.edu.br
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APÊNCIDE C - QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO APLICADO AOS 

ESTUDANTES 

Prezado (a) estudante 

 

No trabalho que ora desenvolvo para a elaboração da minha dissertação de 

mestrado, necessito obter algumas informações sobre você e sua escola pela 

modalidade de ensino - Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para tal, solicito a sua 

colaboração respondendo às questões abaixo. 

 

Qual a sua idade?  

1º) Qual o seu sexo? 

(  ) Masculino (  ) Femininos 

2º) Qual o seu estado civil? 

(  ) Solteiro (  ) Casado (  ) Separado/divorciado  

3º) Quantidade de filhos? 

(  ) nenhum        (  ) 1 ou 2         (  ) 3 ou 4         ( ) 5 ou mais 

4º) Você trabalha? (  ) Sim (  ) Não  - Onde e fazendo o que? 

5º) Com quem você mora? 

6º) Na sua família quem sustenta a casa?  

7º) Você ajuda no sustento de sua família? Justifique 

8º) Teve, em alguma fase de sua vida, que interromper seus estudos?  

9º) Até onde você deseja ir com seus estudos? 

(  ) Concluir apenas o médio (  ) Fazer faculdade (  ) Fazer pós-graduação   

10°) Considerando as ferramentas (recursos) utilizados pelo professor, marque o (s) 

recurso (s) didático (s) através do (s) qual (quais) você gosta de aprender. 
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(  ) Observação de aula expositiva no quadro.  
(  ) Recursos multimídia (data show, vídeos, som)  
(  ) Livro didático e leituras  
(  ) Palestras  
(  ) Grupos de discussão  
(  ) Laboratórios específicos (Física, Química e Biologia)  
(  ) Laboratório de informática 
 
11°) Quanto às aspirações acadêmicas, responda: Onde você deseja ir com os 

estudos? Explique sua resposta. 

(  ) Concluir o Ensino Médio (1º ao 3º ano)  
(  ) Fazer faculdade  
(  ) Fazer um curso técnico  
(  ) Fazer pós-graduação  
 
12°) Por que escolheu estudar na EJA? 

13º) Como está sendo sua aprendizagem na escola?   

(   ) Regular (   ) Boa (   ) Ótima    Explique sua resposta. 

14°) Você tem dificuldades de aprendizagem?   (   ) Sim      (   ) Não  

Em caso afirmativo, liste as dificuldades que você encontra em cada uma das 

disciplinas.  

MUITO OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO! 
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APÊNCIDE D - QUESTIONÁRIO PRÉVIO APLICADO AOS ESTUDANTES 

 

Conhecimentos prévios sobre o estudo da Química 

1 - Que relação você faz com a palavra Química e a sua vida cotidiana?  

2 - Escreva algumas palavras que você acredita está relacionada com a Química.  

3 - Você acha importante saber Química? Você acredita que Química pode influenciar 

sua qualidade de vida? De que maneira?  

4 - O que você acha que Química estuda? 

Conhecimentos prévios sobre óleos essenciais 

1 - Como se produz um cosmético? 

2 - Na sua concepção e com os conhecimentos que você tem o que são óleos 

essenciais? 

3 - Como podemos utilizar os óleos essenciais no dia a dia? 

4 - Qual a relação do Ensino de Química com o cotidiano através do estudo dos óleos 

essenciais?  

Conhecimentos prévios sobre conceitos químicos 

1 - O que é uma substância química? 

2 – O que é uma mistura? 

3-O que é uma transformação química? 

 

MUITO OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO! 
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APÊNDICE E - SITUAÇÃO PROBLEMA APLICADA DURANTE A SD 

 
Dados sobre a produção de óleos essenciais no Brasil  

 
Óleos essenciais são matérias-primas utilizadas pela indústria de perfumaria, que 

ocupa 14% do mercado de cosméticos no Brasil, produtos de limpeza e pela indústria 

de alimentos. São também utilizados pela indústria química e de medicamentos. O 

volume de produção e consumo de óleos essenciais no Brasil é, em grande conta, 

devido à pujança da indústria brasileira de cosméticos. O faturamento em relação ao 

consumidor passou de R$4,9 bilhões (1996) para R$21,7 bilhões (aproximadamente 

US$12 bilhões) em 2008. Com isso, tornou-se a 3ª maior indústria de cosméticos do 

mundo, logo após EUA e Japão. Com o uso e consumo das substâncias aromáticas 

crescendo cada vez mais, muitas oportunidades se abrem para os produtores de 

óleos essenciais e para a produção de novos produtos. 

Neste contexto, Sendo você um Químico responsável pelo desenvolvimento de 

produtos em uma indústria, como fabricaria um cosmético a partir de um óleo essencial? 

Para resolver este problema você deverá juntamente com sua equipe elaborar 

um mapa conceitual considerando TODAS as etapas a serem seguidas para a 

produção do cosmético.  

 

 

 

 

 

 


