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Resumo

Este texto apresenta uma prática educativa na Educação de Jovens e Adultos (EJA) em uma escola
pública de Penedo, realizada durante o estágio supervisionado III no Curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas. Este trabalho traz como base teórica os fundamentos de Freire (1987, 1996),
uma vez que compreendemos que as aulas da EJA devem considerar o diálogo, os conhecimentos
dos estudantes e suas realidades. Neste sentido, o presente trabalho propõe a construção de um
diálogo entre o ensino de Ciências e o conhecimento tradicional dos estudantes da EJA sobre plantas
medicinais. Nesta perspectiva, essa aula de estágio, aqui descrita, nos possibilitou vivenciar práticas
pedagógicas comprometidas com os estudantes da EJA, enxergando-os como sujeitos inseridos em
realidades concretas específicas, com diferentes expectativas, sem aprisioná-los em estereótipos ou
rótulos.

Palavras-chave: Plantas Medicinais. Etnobotânica. Ensino de Ciências na EJA.

Abstract

This text presents an educational practice in the Youth and Adult Education (YAE) in a public school in
Penedo, held during the supervised stage III in the Degree in Biological Sciences. This work is based
on the theoretical basis of Freire (1987, 1996), since we understand that EJA classes should consider
the dialogue, students&39; knowledge and their realities. In this sense, the present work proposes the
construction of a dialogue between the teaching of Sciences and the traditional knowledge of the
students of the YAE on medicinal plants. In this perspective, this internship class, described here,
allowed us to experience pedagogical practices committed to the students of the YAE, seeing them as
subjects inserted in specific concrete realities, with different expectations, without imprisoning them in
stereotypes or labels.

Keywords: Medicinal Plants. Ethnobotany. Teaching of Science in the YAE.

Resumen

Este texto presenta una práctica educativa en la Educación de Jóvenes y Adultos (EJA) en una
escuela pública de Penedo, realizada durante la etapa supervisionada III, no Curso de Licenciatura en
Ciencias Biológicas. Este trabajo trae como base teórica los fundamentos de Freire (1987, 1996), una
vez que comprendemos que las clases de la EJA deben considerar el diálogo, los conocimientos de
los estudiantes y sus realidades. En este sentido, el presente trabajo propone la construcción de un
diálogo entre la enseñanza de las ciencias y el conocimiento tradicional de los estudiantes de la EJA
sobre plantas medicinales. En esta perspectiva, esta clase de práctica, aquí descrita, nos posibilitó
vivenciar prácticas pedagógicas comprometidas con los estudiantes de la EJA, viéndolos como
sujetos insertados en realidades concretas específicas, con diferentes expectativas, sin encarcelarlos
en estereotipos o etiquetas.

Palabras clave: Plantas Medicinales. Etnobotánica. Enseñanza de Ciencias en la EJA.

1. Introdução

O presente trabalho propõe a construção de um diálogo entre o ensino de Ciências e o conhecimento
tradicional dos estudantes da EJA sobre plantas medicinais. Nesse sentido, buscamos analisar os
saberes tradicionais dos estudantes sobre a utilização das plantas medicinais em seu cotidiano,
apresentamos neste texto uma experiência vivenciada no estágio III de regência do Curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas.

O tema aqui discutido foi escolhido como objeto de estudo, inicialmente por nossa atuação enquanto
educadoras da EJA e de Ciências, bem como, entendendo a familiarização dos educandos da EJA
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com o conhecimento sobre Plantas Medicinais, considerando que estes sujeitos vivenciam em seu
cotidiano o uso dessas plantas e, principalmente, pela necessidade que os mesmos possuem em
vivenciar práticas pedagógicas lúdicas que contemplem os conteúdos de Ciências em sala de aula.

Nesta ação aqui descrita buscamos relacionar os saberes populares dos educandos da EJA
estabelecendo relações com a natureza e qualidade de vida; para tanto elaboramos aulas expositivas
e uma atividade prática acerca do tema, compreendendo a importância do tema para o cotidiano dos
educandos jovens adultos e idosos.

Compreendemos que a Educação de Jovens, Adultos e Idosos é uma modalidade de ensino que
exige do professor um conhecimento sobre os caminhos percorridos pelos educandos ao longo da
vida, e sobretudo, o reconhecimento acerca dos saberes que eles possuem e trazem para sala de
aula, fruto das vivências e relações desenvolvidas nas agências de letramento, a saber: família,
instituições religiosas, mundo do trabalho. De acordo, com relatos dos sujeitos da EJA apontados por
teóricos com base em pesquisas, o desejo pela volta ou início aos estudos sempre esteve presente
neles, contudo a carga horária de trabalho, ocupação com filhos ou parentes, a longa distância entre
as escolas e suas residências, os desestimulavam para a obtenção do seu direito de estudar.

Mesmo, os jovens, adultos e idosos enfrentando tantos impasses para estudar esses sujeitos
ultrapassam suas dificuldades, cansaços e limitações, objetivando as finalidades básicas: aprender a
ler e escrever, adquirindo sua autonomia para interpretar o mundo gráfico e interagir com ele.

Entendemos, portanto, que cabe ao educador da EJA assumir em sala de aula uma postura e
metodologias diferenciadas. Nesse aspecto, indicamos que para haja uma aprendizagem significativa
nas salas de aulas da EJA é necessário trabalhar os conhecimentos formais articulados aos contextos
socioculturais dos sujeitos, resgatando e reconhecendo suas raízes de históricas, bem como seus
saberes e práticas do seu cotidiano, ou seja, um ensino partindo da realidade dos aprendizes,
valorizando seus conhecimentos prévios e usando-os como ferramenta no processo de ensino e
aprendizagem.

Considerando, esse contexto, neste trabalho o currículo escolar é entendido não mais como um rol de
conhecimentos preestabelecidos por diferentes disciplinas e presumivelmente indiscutíveis e
imparciais.

Este trabalho traz como base teórica os fundamentos Freireanos, uma vez que compreendemos que
as aulas da EJA devem considerar os conhecimentos dos estudantes e suas realidades. Nesta
perspectiva, essas aulas de estágio nos possibilitou vivenciar práticas pedagógicas comprometidas
com os estudantes, enxergando-os como sujeitos inseridos em realidades concretas específicas, com
diferentes anseios e expectativas culturais, sem aprisioná-los em estereótipos ou rótulos.

Esta atividade foi desenvolvida em uma escola pública da cidade de Penedo, numa turma de
Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Ensino Fundamental Anos Finais. Nesta prática aqui
apresentada participaram 30 (trinta) educandos por aula, sendo, em sua maioria, educandos do
gênero masculino.

Diante dessas discussões, metodologicamente este artigo se organiza em três itens que
consideramos fundamental para essa discussão: I. EJA no Brasil concepções e currículos, II. O
ensino de Ciências na EJA sobre a perspectiva Freireana, III. Reflexões sobre Etnobotânica em
uma turma da EJA em Penedo.

I. EJA no Brasil concepções e currículos

Segundo nossa pesquisa documental, os primórdios da Educação de Jovens e Adultos no Brasil data
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do período do Brasil colônia, mais especificamente nos indica o trabalho dos jesuítas no Brasil
colônia. Para consolidar o projeto de “catequese”, esses religiosos iniciaram um processo de
escolarização com os indígenas adultos. Esse processo de escolarização possibilitava lograr êxito em
dois aspectos. O primeiro, dominar a língua dos indígenas para facilitar a colonização e, num segundo
plano, garantir a perpetuação da tradição religiosa.

Após essa fase, “houve um período de nossa história em que no Brasil silenciou-se no que diz
respeito à EDA”, até o século seguinte, quando em 1834, como consequência do Ato Adicional, a
instrução primária e secundária do país passou a ser responsabilidade das províncias; no entanto,
pouquíssimas províncias conseguiram estruturar e instituir uma política para a educação popular,
principalmente, no que diz respeito à Educação de Adulto.

Após um longo período de silenciamento a Educação de Adultos retoma visibilidade na década de
1930, com o surgimento de uma nova economia com o panorama onde a educação era destinada
apenas aos filhos de grandes proprietários de terra sofreu mudanças, era necessário formar mão de
obra para atuar no mercado de trabalho. Nesse sentido, Cavalcante (2011) nos diz que:

[...] a partir de 1930, tendo em vista que o país passa de uma economia
agrária comercial para urbano-industrial, inicia-se uma nova fase educacional.
A educação que, antes era exclusividade da elite latifundiária local, passa a
oportunizar acesso à escolarização a uma parcela da população menos
favorecida economicamente. Insere-se nesse contexto a Educação de Adultos,
por meio das classes noturnas. Necessitava-se que o trabalhador fosse capaz
de manusear a máquina, que passou a ser seu instrumento de trabalho.

Neste contexto, a educação brasileira foi reformulada e o objetivo era formar os cidadãos para as
demandas do setor produtivo, ganhando destaque no cenário educacional do Brasil. Embora o
surgimento dessa oportunidade de educação para a parcela da população que era menos favorecida
fosse um avanço, esta ainda diferenciava seus objetivos de ensino, em que um era destinado à “elite”,
onde os encaminhava para a universidade e outro que formava a mão-de-obra, este destinado a
população menos favorecida.

Em 1937, com a Carta Constitucional o Estado aponta para o ensino de jovens e Adultos numa
perspectiva profissionalizante, objetivando “educar” e capacitar os jovens para, posteriormente
trabalhar nas indústrias, mas mesmo assim a educação não seria para todos.

Em 1940, surge a primeira Campanha de Educação de Adultos, baseado em leis de ensino
decretadas com a Reforma Capanema, constituindo uma educação dualista, onde atendia de forma
precária às necessidades dos cidadãos de ter acesso a um sistema educacional de qualidade,
predominando assim um ensino profissionalizante SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial e SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial com o objetivo de formar uma
“classe operária” para atender às demandas do mercado de trabalho.

Posteriormente em 1947, com a crescente industrialização houve a migração da população da zona
rural para a zona urbana em busca de uma melhor qualidade de vida, com isso estes cidadãos
precisavam de alfabetização e com essa demanda muito alta surgiu a primeira Campanha de
Educação de Adultos (CEAA) que tinha como objetivo alfabetizar adultos no período de três meses,
ou seja, de acordo com (BISEGEL, 1974) esta modalidade visava o processo educacional que
propunha aos indivíduos instrumentos e métodos educacionais que tornasse possível o acesso destes
a cultura da sociedade em que estavam inseridos para que, assim pudessem se ajustar ao meio
social,
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No aspecto político, a CEAA tinha por objetivo expandir a educação de base
ou a educação fundamental comum aos brasileiros que não possuíam
“formação”, nas cidades e nas áreas rurais. Foram elaborados guias de leitura
e guias de saúde que tinham como metodologia o uso do sistema silábico de
alfabetização. Nas últimas lições havia pequenas frases e textos de conteúdo
moral e com informações sobre higiene, saúde e técnicas de trabalho.
(CAVALCANTE E OLIVEIRA, 2017).

Em 1950, ocorria um processo de modernização no país graças à urbanização e industrialização,
sendo assim a demanda para educação principalmente para jovens e adultos aumentou. Nesse
período o educador Paulo Freire que estava engajado na Campanha faz sérias críticas, à educação
que ele denominou como “bancária”, Freire, (1987, p. 33):

[...] o educador aparece como seu indiscutível agente, como o seu real sujeito,
cuja tarefa indeclinável é "encher” os educandos dos conteúdos de sua
narração. Conteúdos que são retalhos da realidade desconectados da
totalidade em que se engendram e em cuja visão ganhariam significação. A
palavra, nestas dissertações, se esvazia da dimensão concreta que devia ter
ou se transforma em palavra oca, em verbosidade alienada e alienante. Dai
que seja mais som que significação e, assim, melhor seria não dizê-la.

Nesse sentido, Paulo Freire mostrava que esse conceito de educação não exercia nenhuma influência
de transformação no processo de aprendizagem dos educandos, mas sim, uma educação baseada
apenas na fala do professor, onde este era o “detentor” de todo o saber.

Nesta perspectiva, o currículo da campanha trazia uma concepção de educação considerada bancária
(FREIRE 1998), baseada numa aprendizagem esvaziada da realidade dos estudantes, em qual o
professor “depositava” todo o seu conhecimento e os educandos tinham como obrigação “decorá-los”
sem ao menos questionar, por exemplo, como aquilo iria influenciar em sua vida, como bem
demonstrou o mestre (Freire, 1987, p. 33):

[...] Quatro vezes quatro, dezesseis; Pará, capital Belém, que o educando fixa,
memoriza, repete, sem perceber o que realmente significa quatro vezes
quatro. O que verdadeiramente significa capital, na afirmação, Pará, capital
Belém. Belém para o Pará e Pará para o Brasil.

Rompendo com essa Educação Bancária, propondo uma nova concepção pedagógica Freire
mostrava uma grande preocupação com o analfabetismo dos adultos, principalmente nas classes
menos favoráveis da população, possuindo uma “perspectiva libertadora” utilizando-a para efetivar a
educação o conhecimento prévio dessas educandos e vinculando-os com a realidade, propondo
formar cidadãos críticos.

A concepção de educação Freireana tornou-se bastante reconhecido no país, sendo encarregado de
criar um Plano Nacional de Alfabetização fazendo a educação de jovens e adultos. De acordo com
Aranha (1996, p.209):

[...] Paulo Freire pretendeu superar a dicotomia entre teoria e prática: no
processo, quando o homem descobre que sua prática supõe um saber, conclui
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que conhecer é interferir na realidade, de certa forma. Percebendo – se como
sujeito da história, toma a palavra daqueles que até então detêm seu
monopólio. Alfabetizar é, em última instância, ensinar o uso da palavra.

Na década de 1960, no período do Regime militar Paulo Freire passa a ser perseguido no país e
consequentemente acaba sendo exiliado, pois, especificamente o ano de 1964 foi marcado por um
golpe, onde o PNA – Programa Nacional de Alfabetização que tinha como objetivo implantar
currículos de cultura, que buscavam alfabetizar jovens e adultos e todas as instituições que tinham
como base o método de alfabetização proposto por ele foram totalmente extintas, pois os civis e
militares tidos como “conservadores” e “anti-populistas” sentiram-se ameaçados já que a população
começava a formar suas opiniões críticas como cidadãos que possuíam seus direitos e deveres para
com a sociedade.

Ainda sobre o domínio do Regime Militar surgiu o MOBRAL – Movimento Brasileiro de Alfabetização,
que tinha como método ensinar os cidadãos a ler e a escrever, a estratégia de educação utilizada
nesse movimento baseava-se na repetição de palavras soletradas pelos educandos, como destaca
Cavalcante (2009, p. 28):

As palavras deveriam ser soletradas pelos alunos até que se conseguisse
decorar, havia sequências de frases impressas em cartazes e pequenos textos
que deviam ser lidos em voz alta, por todos os alunos em sala, para
posteriormente repeti-los para a professora.

Nessa perspectiva, toda a trajetória de aprendizagem consistia em processos técnicos que, segundo
Cavalcante (2009), “a teoria da comunicação vigente que também dava suporte a essa visão da
linguagem destacava o papel do emissor como um codificador e o papel do receptor como o de um
decodificador”, desse modo não havia nenhuma preocupação com o conteúdo que estava sendo
“depositado”.

Contudo, essa proposta de ensino não se baseava no conhecimento prévio dos educandos, essa
característica era o que diferenciava esse método de aprendizagem à proposta de Paulo Freire.
Contudo, com a implantação do MOBRAL, a proposta de Paulo Freire começou a perder forças, pois
o seu método de formar cidadãos críticos fazia com que estes refletissem sobre a realidade o que não
cabia neste período.

Durante todo esse período da ditadura a educação estava a serviço do mercado de trabalho, o
conhecimento ofertado para a sociedade tinha objetivo tecnicista, preparando os indivíduos para a
demanda do mercado de trabalho. Como afirma Aranha (1996): “A tendência tecnicista em educação
resulta da tentativa de aplicar na escola o modelo empresarial, que se baseia na “racionalização”,
própria do sistema de produção capitalista”.

Na década de 1980, com a promulgação de 1988, houve vários avanços para EJA no Brasil, após as
discussões sobre letramento e os processos de aprendizagem dos educandos, com isso, o termo
“alfabetizado” não se limitava apenas naquele que aprendeu a ler e escrever, de acordo com
Cavalcante (2009), “Era necessário nomear a condição daquele que sabia ler e escrever e, ainda
assim, não fazia uso da leitura e da escrita”.

Assim, após vários programas propostos, o caminho para uma educação igualitária e de total acesso
para jovens e adultos estava sendo percorrido até que foram promulgadas as primeiras LDB - Leis de
Diretrizes e Bases, onde, ao passar do tempo foram sofrendo alterações por emendas e artigos sendo
substituídas em 1996 pela LDB 9.394/96.
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Esta Lei fundamentava-se de modo a refletir sobre o aprimoramento de questões educacionais
importantes. Essas questões promoviam autonomia das instituições educacionais e os órgãos
responsáveis pelo setor da educação de propor ações a serem realizadas de acordo com a realidade
de cada ambiente escolar, no âmbito municipal e estadual, desse modo, a União perdeu a autonomia
de tomadas de decisão.

À vista disso, a década de 90 tornou-se referência na trajetória da EJA no Brasil, especialmente em
1997 no estado de Alagoas, onde as políticas locais direcionadas à EJA começarem a se moldar.
Sendo assim, foram elaborados documentos que concretizavam a EJA no estado de Alagoas, entre
eles o Plano Plurianual (1996 a 1999), documento no qual destacava a necessidade de investimentos,
sobretudo no setor da educação.

Mesmo com os avanços legais observamos que chegamos ao século XXI com poucos avanços na
área da EJA, sobretudo no estado de Alagoas, diante do exposto notamos que a sociedade em que
estamos inseridos encontra-se em constante mudança e a EJA é uma modalidade de ensino que
pode auxiliar os estudantes trabalhadores a ampliarem conhecimentos e consequentemente
resignificarem suas vidas.

I. O ensino de Ciências na EJA sobre a perspectiva Freireana

O presente trabalho, conforme anunciamos anteriormente, pretende auxiliar na concretização do
ensino de Ciências na escola pública, mais especificamente na EJA baseada na unidade “Natureza e
Qualidade de Vida”, com o tema Etnobotânica: um estudo sobre Plantas Medicinais, com o intuito de
chamar atenção dos educandos para a participação e compartilhamento de conhecimentos, tanto
popular, quanto científico.

E com base nessas informações, este texto pretende contribuir para o aprimoramento do ensino de
botânica em escolas públicas, introduzindo nas disciplinas de Ciências Naturais e Biologia conteúdos
experimentais diferenciados, buscando despertar o aluno para a formação do conhecimento científico
e popular.

Tentamos apresentar a possibilidade de construção de uma prática comprometida com sujeitos
possuidores de saberes, como afirma Freire (1996, p.16): “Decência e boniteza de mãos dadas. [...]
mulheres e homens, seres histórico-sociais, nos tornamos capazes de comparar, de valorar, de
intervir, de escolher, de decidir, de romper, por tudo isso, nos fizemos seres éticos”. Concordamos
com o autor que em nossas experiências vivenciadas nas escolas da EJA, compreendemos a
necessidade da problematização que deva subsidiar os estudantes para o enfrentamento da dúvida,
do imponderável, das incertezas.

Então, pois nesse contexto o Ensino de Ciências é uma ferramenta bastante significativa para mostrar
de forma mais dinâmica a relação do ser humano com o meio em que vive e, que a EJA é o meio para
relacionar os conteúdos com a realidade dos estudantes. Para Fireman (2007, p.135-136) o ensino de
Ciências na EJA

[...] busca restabelecer valores, ideais, visões de mundo, ajudando os
indivíduos a exercer de forma mais ampla a sua cidadania, através da
capacitação para viver numa sociedade de constantes mudanças, não como
meros expectadores, mas atores – participantes ativos – capazes de refletir
sob as implicações das transformações que nos cercam.

Compreendemos, portanto, que a escola da EJA é um espaçotempo de produção de sentidos, para
além do que é definido nos currículos prescritos, exige entendê-la a partir das suas contradições e
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dos sabresfazeres dos seus estudantes e professores. Isso significa pensá-la não apenas como um
mero espaço de reprodução da ideologia dominante, nem tampouco um lugar em que se aprende
apenas os conteúdos prescritos nos currículos oficiais. Como nos ensinou Freire (1987, p. 49):

Nosso papel não é falar ao povo sobre a nossa visão do mundo, ou tentar
impô-la a ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa. Temos de estar
convencidos de que a sua visão do mundo, que se manifesta nas várias
formas de sua ação, reflete a sua situação no mundo, em que se constitui, [...]
A tarefa do educador dialógico é, trabalhando em equipe interdisciplinar este
universo temático, recolhido na investigação, devolvê-lo, como problema, não
como dissertação, aos homens de quem recebeu.

Concordamos com Freire, o nosso estágio na escola da EJA foi concebido como espaço de criações
curriculares democráticas, espaço privilegiado da ação educativa possibilitando aos sujeitos
construírem suas próprias vozes, desenvolverem subjetividades democráticas e validarem suas
experiências de maneira horizontal. Nessa concepção, entendemos que o currículo na/da EJA de
base Freireana deve estar comprometido com a concretude das vivências, uma vez que,

[...] o conteúdo programático da educação não é uma doação ou uma
imposição – um conjunto de informes a ser depositado nos educandos, mas a
revolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo, daqueles
elementos que este lhe entregou de forma desestruturada (FREIRE, 1987, p.
47),

É nesse processo de construção da educação que Freire (1987) diz que é necessário o
enfrentamento das ‘situações-limites’, uma vez que é nessas “situações-limites” que existem
possibilidades de se ir além, de se construir uma educação que permita ousar, mudar, transformar-se
e de sair de si mesma, de seu pedagogismo, para ser inédita.

Especificando os educandos da EJA da escola envolvida no estágio podemos afirmar que são
pessoas que se envolvem em diversos eventos e práticas de letramento a partir dos acontecimentos
da vida cotidiana, através das experiências com familiares, comunidade, mundo do trabalho, e em
saídas e entradas da escola. Sendo assim, essas experiências anteriores e os conhecimentos prévios
desses alunos não podem ser simplesmente apagados ao chegarem à escola. (CAVALCANTE,
2009);

Muitas dessas experiências são utilizadas para relacionar os conteúdos abordados com o cotidiano
destes indivíduos e uma dessas formas de saberes é a “popular”, onde estes expõem seus
conhecimentos adquiridos durante sua vivência na sociedade, como por exemplo, o uso de plantas
para fins medicinais.

Nesse sentido Freire (1998, p.76) nos diz que “O melhor ponto de partida para essas reflexões é a
inclusão do ser humano de que se tornou consciente. A capacidade de aprender não é apenas nos
adaptar, mas sim transformar a realidade, para nela intervir e recriar a educabilidade”. Assim sendo é
de grande importância encorajar os educandos, para que, assim, tornem-se sujeitos e, portanto
intervenientes no processo de conhecimento e relação dos conteúdos e temas abordados com a
realidade em que estão inseridos.

Como complementa (FREITAS e SOUZA, 2004, p. 5). “Quando o professor traz para a sala de aula
questões do cotidiano dos alunos, abre uma oportunidade para que possa apresentar aos seus alunos
os possíveis aspectos relacionados à ciência-tecnologia-sociedade”.
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Portanto, a aplicabilidade do Ensino de Ciências na EJA contribui para que os educandos
compreendam o meio em que vivem e possibilita também formar esses educandos para tornarem-se
cidadãos críticos capazes de tomar decisões para que assim, tenha uma boa qualidade de vida.

Desse modo, o professor tem como papel estimular os educandos, ao passo que estes já
comparecem as aulas com aspectos de cansados e desestimulados se se mostram bastante
interessados quando, ao discutir sobre determinado tema, associa-o ao cotidiano destes, levantando
curiosidades e compartilhando vivências.

I. Reflexões sobre Etnobotânica em uma turma da EJA em Penedo

Há muito tempo o homem interage com o ambiente de diversas formas, e uma delas é retirar da
natureza recursos naturais que são vitais para sua sobrevivência. Entre estes diversos recursos estão
inseridas as plantas, que possuem diversas destinações, onde podemos citar as mais comuns:
alimentação, paisagismo e, principalmente para fins medicinais.

Inicialmente, a Etnobotânica tinha um caráter mais restrito, estudando as inter-relações entre os
vegetais com as sociedades ditas “primitivas”. Com o passar do tempo esta limitação foi sendo
superada e sua investigação expandiu-se, fazendo parte agora do seu campo de estudo, não
somente as sociedades indígenas, mas também as sociedades industriais e suas relações
estabelecidas com a flora (ALBUQUERQUE, 2005).

Essa prática de utilização de plantas para fins medicinais é antiga na humanidade, mas, ainda nos
dias de hoje, na maioria das vezes é tida em comunidades tradicionais e grupos étnicos como a única
forma de tratar ou até curar doenças através da “medicina popular”, conhecimento que é disseminado
de geração em geração através da sabedoria popular adquirida e até vivenciadas pelos mais velhos.

O uso de plantas medicinais também é uma alternativa para populações de baixa renda por vários
motivos, o principal deles é o alto custo dos medicamentos industrializados, além da grande
dificuldade de acesso a um sistema de saúde de qualidade, o que possibilita ainda mais o
crescimento deste método de terapia.

Com isso, a Etnobotânica torna-se um campo interdisciplinar que compreende o estudo e a
interpretação do conhecimento, significação cultural, manejo e usos tradicionais dos elementos da
flora (CABALLERO, 1979).

Considerando o público da EJA em Penedo, entende-se que muitos deles utilizam plantas medicinais
no seu cotidiano, considerando que discutir o conhecimento sobre plantas medicinais na sala de aula
da EJA tem como finalidade não apenas contribuir para o conhecimento científico, mas, também
valorizar o conhecimento popular das comunidades tradicionais no currículo da modalidade.

Nesse sentido a escola em que desenvolvemos essa aula sobre plantas medicinais está situada no
município de Penedo, Alagoas, uma das mais antigas e bonitas cidades históricas brasileiras.
Localiza-se a 160 km da capital do estado, no extremo Sul de Alagoas, às margens do Rio São
Francisco.

A escola pública, tem como entidade mantedora a Secretaria Estadual da Educação e Esporte de
Alagoas. Os recursos recebidos pela escola são, em sua maioria, de origem Federal, podendo ser
complementado pelo Governo do Estado. Os principais são: Programa de Desenvolvimento do Ensino
(PDE), Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) e o Programa Escola da Hora (PEH), criado em 2015 pelo Governo do Estado de Alagoas
(SEE), Tais recursos são usados de acordo com a legislação vigente e a demanda escolar, segunda
análise e aprovação prévia do Conselho Escolar, composto por representantes de toda comunidade
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da escola.

Destaca-se ainda, as parcerias com entidades públicas e privadas, como CODEVASF, Caixa
Econômica Federal, onde alguns alunos são selecionados para a realização do estágio remunerado,
bem como os projetos e eventos promovidos, com o objetivo de captar recurso para a escola.

As principais atividades produtivas da comunidade em que a escola está inserida são: agricultura
(cana de açúcar, arroz) e pesca; Indústria (Destilaria de álcool e usina de açúcar); comércio (grande
quantidade de lojas varejistas); serviços (turismo).

Conforme consta no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola o corpo discente é proveniente dos
mais diferentes níveis socioeconômicos, predominando a classe média e baixa, filhos de funcionários
públicos, trabalhadores rurais, pescadores, artesãos, empregadas domésticas, diaristas, pequenos
comerciantes, feirantes, funcionários de usinas, motoristas, autônomos e desempregados. Grande
parte dos estudantes, boa parte do turno noturno, já atingiu a maioridade e são trabalhadores e
chefes de família e dos matriculados, alguns são assistidos pelo Programa Bolsa Família do Governo
Federal e apresentam características emocionais que condizem com a faixa etária.

De acordo com essas informações realizamos nosso trabalho numa turma da EJA no Ensino
Fundamental, anos finais, onde o conhecimento prévio e popular desses educandos serviu como base
para a elaboração da aula expositiva sobre plantas medicinais, abordando sua significação para o
cotidiano e qualidade de vida da sociedade e, posteriormente a aplicação da atividade prática.

A turma envolvida no trabalho, no período deste estágio possuía a quantidade de 40 (quarenta)
educandos matriculados, onde estavam presentes, no máximo, 30 (trinta educandos) por aula, sendo,
em sua maioria, do gênero masculino.

Para maior aproveitamento do tempo determinado para a realização das atividades, foram elaboradas
aulas com modalidade didática expositiva baseada nas plantas medicinais já citadas pelos educandos
numa breve discussão sobre o tema na aula anterior, contendo informações adicionais sobre seu uso
e contraindicações, bem como sua importância e histórico de utilização pela sociedade desde a
antiguidade, juntamente com aplicação de atividade lúdica (Caça-Palavras) formado por plantas
medicinais abordadas durante a aula e que, para sua resolução os educandos precisariam decifrar as
dicas explicitadas por nós ao final da abordagem do conteúdo.

Para isso utilizamos materiais como apresentação de slides, Datashow, quadro negro, pincel, panfleto
informativo e o Caça-Palavras das plantas medicinais. Esta atividade foi marcada pela abordagem do
conteúdo com a participação bastante ativa dos educandos, mediando assim, os questionamentos e
discussões em torno do tema.

Ao iniciarmos as discussões acerca das Plantas medicinais e a área de estudo destas (Etnobotânica),
os educandos permaneciam em seus lugares e demonstravam-se muito interessados com a temática,
assim como no momento em que citamos as Plantas citadas por eles. Nesse instante se mostraram
surpresos e bem contentes, pois o seu conhecimento compartilhado conosco estava ali, na
apresentação do conteúdo daquela aula. A partir de então se tornaram cada vez mais participativos e
engajados para discutir e questionar. Seguindo aquilo que preconizava Freire (1996) quando diz,

Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à
escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos,
sobretudo os das classes populares, chegam a ela – saberes socialmente
construídos na prática comunitária – mas também, como há mais de trinta
anos venho sugerindo, discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses
saberes em relação com o ensino dos conteúdos. (FREIRE, 1996, p. 14).

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/aula_de_ciencias_na_eja_etnobotanica_curriculo_e_conhecimentos_tr.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.10-14,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Após a discussão e abordagem do conteúdo aplicamos a atividade prática (Caça-Palavras), onde
distribuímos os panfletos informativos e que, no verso constava a atividade. Nesse momento nós
fomos citando as dicas para a resolução de cada palavra e os educandos foram preenchendo os
respectivos espaços com as determinadas palavras.

Seguindo essa vertente utilizamos em sala de aula uma proposta de educação libertadora baseada
nos conceitos e teorias de Paulo Freire, que tem como prioridade a transformação social, coletiva e
política, opondo-se a proposta de educação tradicional, bancária, conservadora, autoritária e
opressora, na qual não leva em consideração os conhecimentos prévios dos educandos, mas definem
e acumulam conteúdos que não se contextualizam com suas realidades, e sobretudo não permite a
abertura para a essencial prática do diálogo.

Deve-se abandonar os modelos tradicionais de suplência e inventar novos
modos. Além disso, devemos ultrapassar o enfoque da Educação de Jovens e
Adultos como educação compensatória, em favor de uma visão mais ampla e
permanente, que responda às demandas do desenvolvimento local, regional e
nacional. Os conteúdos curriculares precisam ser pensados no contexto da
identidade e das aspirações dos diversos sujeitos da EJA (ANDRADE, 2004,
p. 2).

Tal diálogo que, numa relação horizontal entre educador-educando e educando-educador, estava
sempre preenchido de experiências e conhecimentos variados, contribuindo para a assimilação dos
conhecimentos formais sistematizados, bem como os utilizando como ferramenta de emancipação
humana e intervenção da sua realidade social.

Assim, as práticas em sala de aula partiam da realidade dos educandos, sempre contextualizadas,
utilizando recursos que faziam parte das culturas dos educandos, ou seja, conceitos gerados a partir
de temas geradores e intrínsecos ao universo social, e ambiental dos sujeitos aprendizes, objetivando
não somente o domínios dos conhecimentos formais, mas, que tais conhecimentos obtidos tornassem
a ferramenta para a libertação e emancipação política dos sujeitos, permitindo que eles mesmos, os
educandos, fossem interventores e transformadores de suas realidades vividas.

Nesse sentido, sempre foram relacionadas, as aulas ministradas com todos os conhecimentos prévios
dos educandos sobre plantas medicinais, possibilitando relacioná-la com sua vida diária,
principalmente com a comunidade em que os educandos vivem. Dentro dessa perspectiva,
compreendo que os educandos da EJA, nas aulas ministradas conseguiram elevar seus
conhecimentos a partir do seu dia-a-dia, uma vez que sempre consideramos que os educandos não
deviam abandonar os seus saberes informais construídos ao longo da vida, pois esse ato tocaria em
sua particularidade, em sua história de vida, sua cultura, suas raízes, seus sentimentos.

A realização das aulas expositivas, possibilitando o diálogo entre o conhecimento popular sobre
Etnobotânica e o científico exposto em sala, proporcionou, portanto, um método de aprendizagem
mais dinâmico, tornando-se então, diferenciado envolvendo os educandos cada vez mais com o
conteúdo e contribuindo assim para um conhecimento concreto e de relevância principalmente, para
uma melhor qualidade de vida.

Desta feita, é importante ressaltar que os educandos da EJA, nesta aula, foram vistos como sujeitos
em potencial para construir novos conhecimentos propostos pela escola, dos quais necessitam para
garantir sua autonomia de interpretação dos códigos escritos presentes na sociedade. Esses
conhecimentos lhes permitem ingressarem se formarem enquanto cidadão pleno, participativo na
sociedade, politizado e consciente dos seus direitos e deveres.

Considerando esses pressupostos, como educadoras da EJA, sempre estivemos conscientes para
construir metodologias que estivessem articuladas com a realidade dos educandos, assumindo,
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portanto uma pedagogia específica à modalidade de EJA, em qual durante o processo de ensino e
aprendizagem aprendemos mais que ensinamos.

Nesse processo buscamos, portanto, estabelecer uma relação dialógica na sala de aula, e as
experiências trazidas pelos educandos sempre fizeram parte do currículo estabelecido, como
ferramenta didática na construção de novos conhecimentos.

Considerações Finais

Diante dos obstáculos existentes na EJA, nós como futuros educadores podemos melhorar essa
realidade, mesmo diante de práticas de ensino as quais, na maioria das vezes, tende a excluir os
educandos. Com isso, o intuito deste artigo foi de buscar uma metodologia que auxiliasse os
educandos da EJA a ampliarem seus conhecimentos sobre Plantas Medicinais, tema muito comum e
que está presente no cotidiano desses educandos. Dessa forma, buscamos romper as barreiras
estabelecidas pelo modelo de ensino tradicional, onde os alunos são “depósitos” de conhecimento e
dar lugar a estes de expressar sua opinião diante do conteúdo e contribuir para uma melhor
aprendizagem através de seus conhecimentos prévios.

Portanto, ao notarmos as particularidades que os educandos da EJA apresentam, percebemos que
estes necessitam de uma educação diferenciada, pois a maioria desses educandos são trabalhadores
formais e informais que não tiveram a oportunidade de cursar o ensino regular, que buscam o
conhecimento para que, assim ocupem o seu lugar na sociedade, pois isso pode significar a busca
por novas oportunidades de melhorar sua qualidade de vida, assim como o pensamento de que são
capazes de alcançar seus objetivos através do conhecimento.

Considerando a realidade da sala de aula da EJA, entende-se que esse processo de
ensino-aprendizagem não pode apenas significar o cumprimento de uma etapa para conseguir um
certificado, mas deve também significar o progresso alcançado por cada um para que se tornem
cidadão críticos e possam exercer sua cidadania, pois a sociedade necessita de um ensino que forme
cidadãos com a capacidade de questionar, reconhecer e se posicionar diante de dificuldades que
encontramos no dia-a-dia.

A aula sobre Plantas Medicinais na EJA é uma forma de contribuir para a sociedade como uma
alternativa para o seu cotidiano, onde esta proporciona aos educandos conhecer a Etnobotânica
como forma de melhorar a qualidade de vida de forma mais prática e de fácil acesso, principalmente
para populações de baixa renda, para tratamento de enfermidades de baixo grau de complexidade,
que não necessitam de intervenção médica, com isso o educador atua como esclarecedor desses
conhecimentos populares utilizando-se do conhecimento científico.
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