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Introdução 

Em 2006, foi estabelecido o Decreto nº 5.840 

que instituiu o Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – 

PROEJA. Esse programa proporciona aos jovens e 

adultos um retorno a educação e acesso a 

capacitação profissional¹. 

De acordo com as diretrizes do PROEJA, 

essa educação deve agrupar a produção de 

diversos saberes, concepções, valores e, 

considerar, entre diversos aspectos, a anexação de 

saberes de cunho social e dos fenômenos 

educativos extraescolares².  

Metodologia 

Essa pesquisa-ação foi realizada em uma 

turma do PROEJA do curso Técnico Integrado em 

Eventos com 24 alunos, pertencentes ao 5º período, 

de uma instituição da rede federal de ensino 

localizada em João Pessoa na Paraíba.  

Construímos um plano referente à quatro 

aulas de 50 minutos cada, baseado na temática 

“Alcalose Pós-Prandial” (que consiste em um estado 

de sonolência pós-refeições³) para abordar, 

prioritariamente, conceituações conexas aos fatores 

que influenciam a velocidade das transformações 

químicas.  

Principiamos um debate que discorria sob a 

temática geradora da problematização, fazendo o 

seguinte questionamento “Por que sentimos sono 

pós refeições?”; Na segunda e terceira aula, 

discorremos ainda sobre o tema e realizamos um 

experimento, com materiais e reagentes alternativos 

(copo, ácido muriático comercial, alimentos 

diversos), onde simulávamos a digestão de 

alimentos no estômago; Concomitante a isso, 

permeando meios de abordar as conceituações e 

buscar a resposta do questionamento inicial; Na 

quarta aula, os alunos em trio, elaboraram um 

cardápio em que constassem alimentos de fácil 

digestão.  

Resultados e Discussão 

No inicio já era perceptível que alguns alunos 

possuíam alguns argumentos para a causa da 

sonolência pós refeições, como quando um deles 

diz: “após o almoço, quando da aquela sonolência, é 

uma forma do organismo avisar que ele vai fazer um  

 

acúmulo de energia maior, um acúmulo de energia 

maior para fazer a digestão”.  

Outras problematizações, dentro do tema 

central, foram feitas, como por exemplo, se a 

ingestão de líquidos durante as refeições exercia 

alguma influência na digestão, e novamente nos 

deparamos com discursos tais como “Acho que sim, 

pois ouvi dizer que deixa a barriga inchada”.  

Em inúmeros momentos nos deparamos com 

arguições alusivas a fenômenos presenciados pelos 

alunos em sua vida. Esse diálogo entre saber 

popular e conhecimento científico, corroborou para 

confluí-lo da proposta que foi bem aceita pelo 

público: “As aulas práticas nos ajuda a compreender 

melhor os assuntos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Um dos momentos da aplicação em que 

ocorre um dos debates, ao centro os experimentos. 

Conclusões 

Nessa práxis, foi possível tratar a Química 

como uma ciência de significância na vida dos 

educandos do PROEJA, por meio de uma 

experiência em que eles foram atores sociais ativos, 

participativos e construíram suas próprias 

concepções acerca da situação-problema, por 

intermédio de debates e experimentações feitas em 

sala de aula.  
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