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RESUMO
As experiências vividas pelo professor de Ciências da Natureza numa sala de aula podem servir como aprendizagem de
novas práticas pedagógicas que permitam a diversificação das estratégias didáticas. O presente artigo tem por objetivo
analisar a experiência de criação de fanzines pelos alunos como estratégia didática nas aulas de Ciências desenvolvida
em turmas do segundo segmento da EJA. A metodologia apoia-se nos princípios de um estudo empírico-exploratório de
base qualitativa do tipo pesquisa-ação, a partir das concepções de Minayo (1994) e Thiollent (2007). Assim,
constatamos que os alunos possuem diversos conhecimentos sobre Ecologia e que estes devem ser valorizados
possibilitando assim, a construção de novos saberes por estes enquanto sujeitos pensantes, de conhecimento e de
aprendizagens.   
 
Palavras –chave: Ensino de Ciências, Educação de Jovens e Adultos, fanzines.
 
RESUMEN
 
Las experiencias vividas por el profesor de Ciencias de la Naturaleza en un salón de clases pueden servir como
aprendizaje de nuevas prácticas pedagógicas que le permitan la diversificación de las estrategias didácticas. El presente
artículo tiene por objetivo analizar la experiencia de la creación de fanzines por los alumnos como estrategia didáctica
en las clases de Ciencias, las caules fueron desarrolladas en los grupos del segundo segmento de la Educación de
Jóvenes y Adultos (EJA). La metodología del trabajo se apoya en los principios de un estudio empírico exploratorio de
base cualitativa del tipo investigación-acción, a partir de las concepciones de Minayo (1994) y Thiollent (2007). Así,
constatamos que los alumnos poseen diversos conocimientos sobre Ecología y que estos deben ser valorados,
posibilitándoles, así, la construcción de nuevos saberes como sujetos pensantes de conocimientos y aprendizajes.
 
Palabras clave: Enseñanza de las Ciencias, Educación de Jóvenes y Adultos, fanzines.
 

INTRODUÇÃO
           
As experiências vividas pelo professor de Ciências da Natureza numa sala de aula podem servir como inspiração e/ou
aprendizagem de novas práticas pedagógicas que permitam a diversificação das estratégias didáticas e, principalmente,
que ampliem as possibilidades de aprendizagem dos alunos da Educação Básica.
Na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA) esse processo de aprendizagem pode assumir outro
significado, uma vez que os alunos da EJA trazem consigo um conjunto de saberes que podem e devem ser
aproveitados no espaço escolar, sobretudo, na aprendizagem das diferentes ciências. Reconhecer esses saberes, para
nós, significa se contrapor à realidade de que esses sujeitos foram relegados, e em muitos contextos ainda o são, à
categoria de excluídos do processo escolar regular.
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Diante das dificuldades que existem no cotidiano da sala de aula da EJA, somadas à falta de recursos didáticos, como o
livro didático adequado à realidade dos alunos, a utilização de recursos didáticos alternativos, como textos de jornais,
revistas, filmes, entre outros, devem/podem ser considerados como uma alternativa pedagógica que ampliará os
horizontes da aprendizagem. É nesse contexto que a Educomunicação, enquanto ramo da ciência, coloca-se como um
caminho possível a seguir, convidando os atores (alunos) do ambiente escolar a produzirem mensagens como forma de
se apoderarem da dimensão dialógica dos meios comunicativos (LIMA, 2009), além de produzir e expressar seus
saberes. A iniciativa de utilizar os fanzines, confeccionados pelos alunos surge dessa necessidade de instigá-los a
produzirem conhecimento e valorizar os seus saberes por meio de mensagens gráficas.
            Diante do exposto, o presente artigo tem por objetivo analisar a experiência de criação de fanzines pelos alunos
como estratégia didática nas aulas de Ciências, de modo a reconhecer a produção de conhecimentos sobre os impactos
da poluição sobre o meio ambiente. A experiência foi desenvolvida em turmas do segundo segmento da EJA, numa
escola municipal de Maceió-AL, apoiando-se nos princípios de um estudo empírico-exploratório de base qualitativa
(MINAYO, 1994), do tipo pesquisa-ação (THIOLLENT , 2007).
Neste artigo, temos a intenção, ainda, de apresentar a perspectiva da Educomunicação através do fanzine, uma
ferramenta de comunicação a serviço da Educação, inserida no contexto da disciplina de Ciências que pode ajudar para
a construção e valorização de conhecimentos pelos alunos, apresentando-se como um meio para tornar a
aprendizagem significativa, ao tempo em que os coloca como protagonistas desse processo de construção e
autovalorização de si mesmos.
O trabalho com fanzines em contexto de sala de aula, e a partir do olhar de pesquisadores, apresenta-se como uma
proposta de pesquisa-ação, que segundo Thiollent (2007) visa à tomada de consciência e a modificação no
comportamento grupal, de hábitos ou fenômenos cognoscitivos de sujeitos individuais. Assim, por meio da experiência
de produção dos fanzines, buscamos fortalecer a autonomia dos alunos, de modo a contribuir para a formação crítica
dos sujeitos da EJA a fim de que estes sejam capazes de refletir sobre sua própria ação sobre o ambiente.
Vale salientar que, nesse artigo, não se pretende aprofundar a caracterização dos sujeitos alunos que compõem essa
modalidade de ensino. No entanto, alguns aspectos a eles relacionados serão apontados como motivações para a
tentativa de inserir novas práticas pedagógicas, motivo pelo qual a iniciativa proposta por esse trabalho apresenta a
relevância necessária a uma pesquisa em Educação.
O artigo está organizado em três partes: na primeira faremos uma descrição dos sujeitos da EJA, em diálogo com o
ensino de Ciências e a Educomunicação e suas definições. Na segunda analisaremos a experiência com os fanzines na
EJA, concluindo com a terceira parte onde apresentaremos o resultado da nossa experiência pedagógica.
 
2. OS SUJEITOS DA EJA E O ENSINO DE CIÊNCIAS NA PERSPECTIVA DA EDUCOMUNICAÇÃO
           
Segundo Moura (2007), os jovens e adultos que procuram a Escola pela primeira vez ou a ela retornam após um curto,
médio ou longo período de afastamento, podem ser caracterizados sob os aspectos sociais, econômicos, políticos,
culturais, psicológicos, pedagógicos entre outros. Observamos que são seres humanos ricos em experiências sociais,
como as mais variadas visões de mundo e que constroem seus valores e crenças a partir de trajetórias de vida diversas.
São pessoas que vivem no mundo adulto do trabalho, com responsabilidades sociais e familiares, com valores éticos e
morais formados a partir da experiência, do ambiente e da realidade cultural em que estão inseridos (Brasil, 2006)
            É possível definir estes sujeitos jovens e adultos como aqueles que perderam historicamente espaço na
educação regular e se abrigaram na modalidade da EJA. Arroyo (2001) chama-nos a atenção para o discurso escolar
que os trata, a priori, como os repetentes, evadidos, defasados, aceleráveis, deixando de fora as dimensões da
condição humana desses sujeitos, básicas para o processo e sucesso educacional.
Nesse contexto, no ensino das Ciências Naturais na EJA é preciso desfazer essa imagem de fracasso associado aos
alunos jovens e adultos para enfatizar os saberes desses sujeitos sobre o meio ambiente em que vivem. Assim, na sala
de aula serão desafiados a olhar o mundo com outros olhos e experienciar o que já conhecem de diferentes formas,
num diálogo salutar com o conhecimento formal ensinado pela escola.
Em se tratando da EJA, a sala de aula deve se transformar num espaço de troca de experiências de modo a valorizar os
saberes que esses sujeitos adquirem a partir de suas vivências social, familiar e profissional. Essa modalidade da
Educação Básica pode ser entendida também como um terreno fértil onde o saber científico e o saber popular dialogam
em prol das aprendizagens. Através desse diálogo, na experiência de ensino das Ciências naturais, reconhecer esses
saberes significa também valorizar os sujeitos da EJA e suas concepções de mundo.
Dado o exposto, a EJA se constitui como uma modalidade de ensino que talvez melhor possua condições para
contemplar a necessidade de educar indivíduos para a vida com um significado real e concreto, realizando a leitura
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crítica da realidade mediante os conteúdos propostos (GADOTTI e ROMÃO, 2001. p. 187). Complementando a
definição ora apresentada, Ferreira (2002) afirma que a Educação deve ser resultante de um mecanismo de interação
dialética entre as pessoas e sua realidade, como também apresentaremos nesse trabalho.
Como temos observado no contexto do ensino das ciências, em relação aos conhecimentos e experiências, os jovens e
adultos “trazem, para o interior do espaço escolar, uma multiplicidade e uma riqueza de saberes que quase nunca
ousam externar por considerá-los inadequados, sem valor, ou mesmo equivocados (...)” (RUMMERT, 2002, p.126).
Logo, as práticas pedagógicas pensadas para esse público devem permitir a socialização e reconhecimento desses
saberes, de modo que as concepções dos sujeitos sobre conteúdos relacionados ao Ensino de Ciências venham à tona,
possibilitando uma aprendizagem autônoma e de valorização desses sujeitos de aprendizagens.
Reafirmamos que no ensino de Ciências na EJA faz-se necessário considerar os conhecimentos que esses alunos
trazem para a sala de aula, entre eles: sobre o ambiente em que vivem, os seres vivos com os quais convivem e todas
as implicações que os avanços científicos trazem para o seu cotidiano. A aprendizagem torna-se significativa quando os
saberes adquiridos fora da escola ganham espaço agora dentro da escola para a construção de novos saberes que
trarão perspectivas de crescimento pessoal e de autoestima.
Fireman (2007), explica que uma das razões para se ensinar Ciências na escola justificam-se por suas raízes estarem
profundamente ligadas ao estabelecimento das visões de mundo e muitos de seus valores influenciam as decisões
individuais de cada um. E mais, que a história de vida de cada indivíduo leva às visões do senso comum
(conhecimentos prévios), mas se faz necessário, além do conhecimento popular, atingir o conhecimento formal. Assim,
sendo os alunos adultos carregados de experiências de vida, há que se considerar esses conhecimentos prévios para
que com eles os conhecimentos científicos adquiram novos significados.
Tomando como ponto de partida o conhecimento prévio dos alunos sobre conteúdos de Ciências Naturais, a que se
considerar a necessidade de trazer as falas e olhares desses sujeitos para as discussões na sala de aula. Com essa
perspectiva, a Educomunicação como área de conhecimento integradora entre a Educação e a Comunicação possibilita
o compartilhamento de ideias e a construção coletiva do conhecimento sobre temas ligados ao ensino de Ciências a fim
de integrar a turma através da comunicação e despertar o olhar crítico a respeito das questões ligadas ao planeta, aos
seres vivos e a interação do ser humano com esses elementos.
Segundo Manuel Morán (1996), pesquisador e professor da Universidade de São Paulo, comunicação e educação
andam juntas. Quanto mais a primeira se valer da segunda, melhor será o ambiente e, portanto, melhores serão as
práticas educativas. Sendo o educador um comunicador é necessário que se estabeleça uma interação entre o
conhecimento e sua prática, alterando a forma como vem agindo enquanto agente de comunicação e educação. Nesse
campo híbrido de conhecimento e de linguagens pode-se dizer que não existem discursos definitivos, ou o certo e o
errado, mas saberes em (re)construção.
Soares (2006) salienta que as manifestações da Educomunicação encontram-se na exposição do que pensa, ouvindo o
que o outro pensa, comparando argumentos, ponderando, pensando alto, acrescentando ou eliminando falas,
provocando e aceitando provocações, ousando... Assim temos através da Educomunicação a possibilidade de construir
e utilizar saberes tanto da Educação como da Comunicação como vivenciamos nesse trabalho.
Caracterizar a Educomunicação não parece uma tarefa muito simples, diantedo seu caráter multifacetado. Se há – ou
tem de haver – algo que particulariza, caracteriza ou é específico desse campo chamado de Educomunicação é a sua
capacidade de entrecruzar saberes, promovendo a interlocução ou a conversa entre os que constroem e/ou se utilizam
desses saberes (SOARES, 2006). Assim, pensando nas aulas de Ciências podemos visualizar um universo de
possibilidades dos recursos de comunicação, estimulando o pensar e o agir, marcado pelo debate sobre o que
realmente interessa à vida das pessoas que coabitam o mesmo espaço (SOARES, 2010).
 
3. A EXPERIÊNCIA COM OS FANZINES NA EJA: O PERCURSO METODOLÓGICO NA SALA DE AULA
 
Descobrimos a estratégia didática de produção de fanzines em 2002 através do contato que mantivemos com amigos
do curso de Comunicação Social. Até aquele momento não havíamos atentado para a possibilidade de utilizá-los em
sala de aula, ainda que já exercêssemos a atividade docente e que as estratégias inovadoras começassem a instigar
nosso pensamento em busca de ressignificar nossas práticas pedagógicas e contribuir para a aprendizagem
significativa dos alunos.
O fanzine, de modo geral, era entendido exclusivamente como um meio de comunicação criativo, por vezes divertido, e
que era usado na divulgação de eventos na Universidade, na disseminação de ideias e críticas socais ou simplesmente
para comunicar algo a alguém. No entanto, três anos depois, começamos a enxergar uma perspectiva de aplicação
daquele jornalzinho repleto de colagens, porém desta feita no contexto escolar, como possibilidade de diversificar o
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processo de ensino e assim propiciar uma aprendizagem dinâmica e comunicativa.
O fanzine é uma publicação impressa que se aproxima de um jornal ou revista, porque se utiliza de técnicas de edição,
editoração, diagramação, impressão, distribuição e, às vezes, até publicidade, embora não trabalhe com a mesma
formalidade, nem pretensões editoriais dos grandes meios de comunicação impressa (LOURENÇO, 2006). Ainda
segundo a autora, é uma ação de alguém criando uma situação de mídia na qual não se pretende fazer jornalismo, nem
treinamento para ingressar na grande imprensa, mas agir no ambiente social aqui e agora. Não existe um manual para
se produzir informação para o fanzine, existem sim diversos tipos de linguagens que trazem os registros do cotidiano de
seus criadores.
A prática de editar revistas de baixa ou média tiragem aparece no Brasil em 1965, quando Edson Rontani lançou em
Piracicaba (São Paulo – Brasil) seu primeiro fanzine, o “Ficção”, um boletim para divulgar e receber informações sobre
histórias em quadrinhos e ficção científica (MAGALHÃES, 2003, p.67). Como se trata de um produto de comunicação
autoral e que deve atrair os leitores a conhecê-lo, talvez ele (o fanzine) possa atrair os alunos, principalmente os mais
jovens, para a construção de comunicação nas aulas de Ciências.
Carrano (2008) destaca que a presença do jovem na modalidade EJA está cada vez mais frequente e nas escolas esse
fenômeno é plenamente visível. É como se a escola regular desistisse desse jovem que, segundo Oliveira (1999) é
incorporado ao território da antiga educação de adultos relativamente há pouco tempo e não é aquele com uma história
de escolaridade regular. É bem mais ligado ao mundo urbano, envolvido em atividades de trabalho e lazer.
            Dado o exposto, no ano de 2005, em duas turmas do 3º ano do Ensino Médio, apresentamos a proposta de
criação de fanzines como estratégia para contemplarmos e proporcionarmos a aprendizagem do conteúdo sobre os
Animais Artrópodes. Por se tratar de um conteúdo extenso e sabendo que não haveria tempo suficiente para ministrá-lo
em aulas expositivas, pensamos ser uma alternativa para não apenas cumprir com o cronograma da disciplina de
Biologia como também estimular os alunos a explorar sua criatividade e capacidade de pesquisa, investigação e
principalmente a aprendizagem. Para isso, utilizamos a seguinte metodologia: os alunos foram distribuídos em grupos
de cinco pessoas. Posteriormente, foram orientados a iniciar uma pesquisa bibliográfica sobre os temas sorteados. Os
temas seriam cada um dos principais grupos de animais artrópodes.
Após esta primeira etapa, para familiarizar os alunos com o gênero, alguns modelos de fanzines foram apresentados à
turma. Posteriormente, lançamos o desafio de que eles criassem seus próprios fanzines com informações sobre os
animais, curiosidades, jogos, montagens feitas com colagens, histórias em quadrinhos e tudo o mais que surgisse de
ideias.
Além da montagem, cada grupo deveria também providenciar 50 fotocópias do fanzine para a divulgação com outras
turmas da escola. O resultado dessa atividade é que foram elaborados excelentes trabalhos, extremamente criativos e
ricos em informações as mais diversas. E a partir da distribuição das cópias às outras turmas, uma grande parcela da
escola conheceu um pouco mais sobre os artrópodes e reconheceram a capacidade inventiva dos seus colegas. Dessa
experiência inicial, surgiu a ideia de utilizarmos o fanzine como forma de expressão das percepções, saberes e
experiências dos alunos, além de fazer com que esses saberes possam transpor os limites da sala de aula.
            A partir dessa primeira experiência bem-sucedida tomamos a iniciativa de propor uma atividade semelhante às
turmas de EJA da Escola Municipal Major Bonifácio Silveira, localizada em Maceió-AL, pois, acreditamos que a
utilização dos fanzines com os alunos da EJA poderia trazer grande contribuição para a aprendizagem de Ciências já
que os saberes desses sujeitos sobre assuntos relacionados à disciplina são o principal elemento a compor as ideias
disseminadas pelos fanzines.
Inicialmente, foram apresentadas quatro aulas expositivas tratando dos problemas que a poluição, o desmatamento e a
falta de cuidados com o meio ambiente podem acarretar. Ao longo das aulas, os alunos eram chamados a refletir sobre
quem são os responsáveis pela poluição, quem lucra com isso e quem são os maiores prejudicados. Através de um
debate, os alunos puderam expor suas opiniões e ouviram a opinião dos outros de modo que todas as concepções a
respeito do tema proposto foram socializadas. Ao final desta etapa, os alunos produziram um texto cujo título foi: “Meio
ambiente, o que eu tenho a ver com isso?” em que refletiram sobre sua participação no processo de degradação do
meio ambiente.
Como conclusão do conteúdo, propomos que os alunos criassem fanzines que expusessem sua opinião a respeito dos
temas abordados nas aulas. Foi solicitado que levassem revistas para recortá-las e na sala de aula, reunidos em grupos
de 3 a 5 pessoas; criaram frases, desenhos e colagens para montar seus fanzines. Após a conclusão dessa etapa, o
material permaneceu exposto num varal, preso a parede do corredor das salas de aula, para que todas as turmas
tivessem a oportunidade de apreciar os trabalhos dos colegas.
 
3.1 Os fanzines produzidos em sala de aula: um olhar empírico-exploratório
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Do trabalho pedagógico sobre poluição ambiental e desmatamento resultaram quinze fanzines, dos quais três foram
selecionados para ilustrar a experiência de que trata este artigo. Vale salientar que os fanzines que referenciamos nesse
trabalho, por norma de formatação do artigo, não pode ser exposto por se tratar de imagens. Os critérios para a seleção
dos três fanzines foram à organização e a criatividade das montagens executadas pelos estudantes.
            O primeiro fanzine foi produzido, em contexto de aula, por alunos que se encontravam na faixa etária acima de
28 anos. O fato de serem adultos confirma a maturidade de algumas frases, como “Quando você nasceu o meio
ambiente já existia.” ou ainda “Quanto mais consumo, mais desperdício!”. Consegue-se perceber que eles possuem a
clara noção dos riscos que os hábitos consumistas do ser humano podem trazer para o meio ambiente. Ambiente este
que antes do ser humano interferir com suas atividades destrutivas já existia.
Intercaladas entre imagens de florestas exuberantes aparecem imagens de plantações no primeiro fanzine, fato que
pode demonstrar a falta de percepção sobre os impactos negativos que a agricultura provoca ao ambiente. Acreditamos
que ainda não esteja claro para eles que nos locais onde hoje existem vastas plantações de monoculturas já houve uma
mata nativa original, que foi desmatada para dar lugar às monoculturas. Logo, os saberes (re)velados no fanzine,
mostram-nos a necessidade de ampliarmos a discussão com os alunos em relação a interferência da agricultura sobre o
equilíbrio do meio ambiente.
Um comentário entre os vários que aparecem no primeiro fanzine, nos chamou a atenção: “Veja o verde das matas,
sendo consumido pelo fogo e escute o barulho da serra elétrica cortando arvores centenárias que levam anos para
crescer!”. Quando questionados sobre a autoria dessa frase os alunos responderam que leram numa das revistas
utilizadas para recorte de imagens; no entanto pode-se concluir que é necessário um discernimento razoável para
enxergar nessa frase o efeito que as atividades econômicas que lançam mão do desmatamento e das queimadas
provocam ao ambiente e aos seres vivos que nele habitam.
            O segundo fanzine selecionado foi criado por um grupo bastante heterogêneo quanto à faixa etária. Nele havia
dois jovens com idade aproximada de 18 anos, uma senhora de aproximadamente 45 anos e o aluno mais idoso da
turma com idade acima de 80 anos. Este, entre os trabalhos selecionados para esta análise é o que traz a maior riqueza
de informações criadas pelo grupo. Imagens de plantas e animais se sobrepõem a cenas de incêndios e consumo de
cigarro, reforçadas com a seguinte frase: “Cigarros e restos de fogueiras são grandes causadores de queimadas”.
Outra frase que nos chama atenção desperta no leitor a curiosidade: “Você sabia? Que sem as florestas não se tem
vida! Então ajudem o nosso planeta, não provoquem queimada nem desperdicem água!.”. Fica claro para os alunos a
importância de se adotar medidas de conservação e conscientização dos recursos naturais, reforçada pelas colocações:
“Rio Paraíba pede socorro”, “Lagoa Mundaú chora com a poluição”, fazendo referência a um dos rios que atravessa o
estado de Alagoas e a Laguna Mundaú, que banha a capital alagoana entre outras cidades, inclusive o entorno da
escola. No final, propõem um desafio ao leitor utilizando a imagem de uma lâmpada acesa e a pergunta: “Você tem uma
ideia? Qual?”
O terceiro fanzine foi criado por um grupo formado por três jovens na faixa etária de 18 anos e apenas uma adulta com
idade em torno de 30 anos. Além dos critérios citados anteriormente, este foi escolhido por ser o único que apresentou
desenhos feitos pelos alunos, entre outros recursos como a escrita e a colagem. O desenho retrata uma cena de
inundação na cidade, com pessoas flutuando na água misturada a lixo e outra pessoa no alto de uma casa tentando
fugir da inundação. Ao lado, estabelecendo a relação de “antes e depois”, um desenho retratando uma paisagem
amena, com flores e pássaros e no alto, acima do desenho os dizeres: “O planeta está doente... vamos cuidar dele”.
Percebe-se a noção de modificação a qual o ambiente foi submetido e as consequências do acúmulo de lixo nos
períodos de chuva, provocando inundações. Vale ressaltar, que área onde a escola se localiza é margeada pela Laguna
Mundaú e sofre com inundações nos períodos chuvosos devido ao acúmulo de lixo nas ruas, o que leva a crer que a
realidade vivenciada por eles inspirou a criação dos desenhos. 
No verso do fanzine, novamente a mensagem que os alunos querem transmitir é de comparação de como era o
ambiente antes e depois, utilizando para isso desenhos que mostram a paisagem antes, com vegetação vasta e animais
livres, e ao lado áreas desmatadas e aves presas em gaiolas. No topo da página, um questionamento: “Por que ela vale
tanto em pé?”, referindo-se as florestas e as razões para que a população preserve o meio ambiente.
Diante do exposto, pode-se constatar que há uma riqueza de saberes a serem aproveitados no ensino de Ciências.
Através da análise dos fanzines produzidos pelos alunos da EJA conseguimos perceber importantes informações que
permearam nossa prática a partir do momento em que foram geradas. Os próprios alunos apreciaram as produções dos
colegas, fazendo com que nesse momento uma interessante teia de aprendizagem fosse tecida, estimulando a
valorização e a autoestima desses sujeitos a quem as circunstâncias excluíram da escola e que agora retornando,
podem ser eles os próprios construtores do conhecimento.
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4. CONCLUSÃO
 
A partir dos conhecimentos produzidos pelos alunos da EJA nos fanzines é possível reconhecer os diversos saberes
trazidos e expressos pelos alunos a partir de uma rica bagagem cultural, porém ainda pouco considerada no ambiente
escolar. Para o ensino de Ciências, práticas como essa, que relacionam a Educação e Educomunicação coloca o
conhecimento como centro da questão além de proporcionar a disseminação de ideias, opiniões e visões de mundo
próprias dos indivíduos da EJA, os quais adquiriram muitos desses saberes observando o seu próprio cotidiano.
Constatamos que entre os saberes relacionados às Ciências Naturais, a Ecologia é uma das áreas que os alunos
demonstram conhecer bem. Nos fanzines observamos mensagens sobre impactos ambientais de atividades humanas,
noções sobre as alterações na vegetação nativa, os problemas gerados pelo acúmulo de lixo no ambiente urbano e a
necessidade de conscientização ambiental como única alternativa para conservar o pouco que ainda resta dos
ambientes naturais.
A proposta de uma prática dinâmica na qual professor e alunos são agentes diretos e atuantes dessa ação nos leva a
vislumbrar uma mudança de comportamento e de olhar sobre si mesmos de ambos os sujeitos. No entanto, devido ao
curto intervalo de tempo na qual a atividade foi executada não foi possível mensurar essa mudança de comportamento
dos alunos. Porém, é perceptível que a iniciativa despertou-os para o fato de que eles são sujeitos pensantes e
praticantes de conhecimento, e a nós enquanto educadores da área das Ciências Naturais, a urgência em valorizar
esses sujeitos que tantas situações e experiências já viveram e que tanto têm a ensinar.
Percebe-se que há muito que se fazer e refazer, pensar e repensar quando se trata da aprendizagem de alunos que
chegam à escola, marcados pela exclusão e sucessivos fracassos, experiências que podem desmotiva-los a seguir com
seus estudos e por fim retardar mais ainda o seu processo de escolarização. É nesse sentido que iniciativas como essa
de pensar na aprendizagem a partir dos saberes e vivências dos alunos podem contribuir para a incorporação do
conhecimento prévio ao conhecimento científico na tentativa de garantir uma aprendizagem concreta e significativa e a
satisfação pessoal em reconhecer-se como sujeitos de conhecimento.
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