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Resumo 

 

 Devido ao fato dos conhecimentos terem sido fracionados e as componentes 

curriculares trabalharem isoladamente, percebe-se a necessidade de trabalhar os 

conteúdos visando não apenas uma reprodução dos mesmos, mas a construção do 

conhecimento a partir do conhecimento prévio dos educandos. 

 Esse raciocínio vem ao encontro da criação da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), que em suas bases fundamentais, prevê o trabalho das áreas do conhecimento em 

conjunto, bem como a construção de conhecimentos junto aos educandos. 

 O trabalho que aqui está sendo apresentado foi desenvolvido no Instituto 

Estadual de Educação Ponche Verde, situado no município de Piratini, neste estado. 

 O município de Piratini é uma cidade histórica, pois foi sede da Primeira capital 

Farroupilha é, portanto, permeado de signos/símbolos que nos remetem ao período 

Histórico e Artístico do período imperial. 

 Embora seja uma cidade histórica, percebe-se uma falta de cuidado com a 

memória artística do município, pois o que notamos de mais significativo do período é o 

casario e um museu farroupilha. 

 A arte configura momentos de grande aprendizagem. Nesse sentido meu 

trabalho se apropria da “sétima arte” como ponto de partida e “viaja” em alguns 

conteúdos químicos, despertando o interesse, legitimando o conhecimento prévio e 

inserindo nosso educando no processo denominado como educar. 

 Toda essa “viagem” é conduzida por alguns referenciais, tais como: 

 Paulo Freire e seus saberes, os quais devem ser respeitados. 

 Vygotsky e os níveis de desenvolvimento efetivo e potencial dos seres humanos. 

 Deleuze e a relação dialética entre a prática e a teoria. 

 Lara Coutinho e a maneira de associarmos nossas lembranças visuais; 

decodificarmos signos e expressarmos eles. 

 Toda a “viagem” tem um destino (objetivo), o destino dessa foi educar em 

química através da arte com  uso de recursos cotidianos, almejando uma interação 

prolongada entre universidade/escola através de ações que levem a construção conjunta 

e sistemática de atividades de atualização e reflexão. Isso irá gerar a valorização dos 

docentes, orientando-os para mudanças de postura em sua práxis, que incorpore novas 

tecnologias. 
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