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RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo mostrar o desempenho dos alunos da 

educação EJA antes e depois do contato com experimentos, trabalho este realizadocom duas 

turmas do segundo ano do ensino médio, utilizando o tema de Dilatação Térmica, o campo 

de pesquisas deste trabalho ocorreu na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Lauro Benno, com a perspectiva de que é possível introduzir experimentos de baixo custo 

juntamente com as aulas teóricas de física, que geralmente não são propostas para esta classe 

de estudantes, utilizando experimentos de baixo custo para mostrar que as aulas de física 

ficam mais atrativas e que desta forma passa aseremabsorvidos com maior êxito, os 

resultados serão demonstrados através de Gráficos que foram construídos através de dados 

obtidos comquestionários aplicados aos alunos em três etapas.Conclui-se através da analise 

dos resultados que a utilização de experimentos de baixo custo com os alunos do EJA, que  

houve uma melhora dos alunos referente ao tema abordado na parte conceitual. 

 

 

Palavras-chave: Educação EJA. Experimentos. Ensino. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

    Existem vários trabalhos acadêmicos que mencionam o ensino de física aliado com 

experimentos físicos de baixo custo, mas são poucos os trabalhos que tenham relação com 

os alunos da modalidade de ensino EJA, normalmente estes trabalhos são realizados com 

alunos do ensino regular, a realidade esta muito longe das mãos destes alunos que tem 

características diferenciadas como o seu tempo de vida e suas condições e disponibilidade, a 

maioria dos alunos trabalham e já são chefes de família. Estes alunos necessitam de algo 

novo, que os estimulem ao interesse de irem para escola depois de um dia de trabalho, 

muitos destes alunos ficaram anos sem frequentar a sala de aula, mais que este ensino não 

seja diferenciado justamente por terem características opostas aos dos alunos de outras 

modalidades de ensino, mais que estas características tornem cada vez mais forte a vontade 

de inovação por parte do professor ao ensinar Física. 

Com o avanço da tecnologia, e cada vez mais frenquente na vida dos estudantes 

profissionais da área do ensino buscam métodos inovadores para serem utilizados em sala de 

aula, de que as tecnologias virtuais invadiram o cotidiano de crianças, jovens e adultos. 

Infelizmente não podemos fazer o mesmo relato de interesse quando falamos do 

ensino da EJA, um módulo de ensino ultrapassado e totalmente desconsiderado pela 

sociedade que se acomodou em “ganhar o peixe, ao invés de os ensinarem a pescar”. 

O objetivo do trabalho é levar para a sala de aula dos alunos da modalidade de 

ensino EJA experimentos de baixo custo inseridos junto ao conteúdo abordado teoricamente, 

relatar os processos metodológicos e analisar o desenvolvimento dos alunos e a 

interatividade com a aplicação da pesquisa.O trabalho foi realizado na Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio Lauro Benno Brediger, no período de 04 de abril á 08 de 

junho de 2014,foram escolhidas para realização do projeto os dois segundos anos, B e C que 

resultam em 36 alunos, diretamente executadautilizando o conteúdo termodinâmica, em 

específico o de Dilatação Térmica, e de levar para realidade dos alunos o convívio com o 

Experimento de Física. 

O trabalho consiste em seis capítulos, a História do Ensino EJA a é descrita no 

segundo capítulo deste trabalho fazendo uma breve discussão com os dias atuais, no capitulo 

seguinte, são destacadas as características dos alunos que freqüentam o módulo de ensino 

EJA, e a importância das experiências que estes alunos trazem como bagagem em sua longa 

jornada de vida, neste capítulo é abordada se tais experiências influenciam na aprendizagem. 
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No quarto capítulo, é descrito as metodologias proposta e aplicadas no trabalho, sendo elas 

os questionários investigativos e avaliativos e como foram aplicados. 

O interesse de executar este projeto com os alunos do EJA surgiu com a 

proximidade no Estágio Supervisionado e através de observações, principalmente por que 

estes alunos faziam parte de uma minoria, e para mostrar àestes alunos que a disciplina de 

Física pode ser dinâmica e interativa, com estes que muitas vezes são excluídos de um 

ensino que requer maior atenção,através dequestionários avaliativos e investigativospara que 

fosse possível saber se fazia parte da vida escolar dos alunos que estudam nesta modalidade 

de ensinoo contato com experimentos físicos, se o professor executava em sala este recurso 

com os alunos. 

 Sendo assim, partiu o interesse de realizar uma pesquisa de caráter quantitativo 

através de questionários realizados em três etapas, para discutirmos o antes e o depois dos 

alunos terem vivenciado experimentos sobre o conteúdo abordado em sala. 
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2  EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: UMA BREVE HISTÓRIA. 

 

A educação de jovens e adultos (EJA) no Brasil ocupa um espaçoreduzido no 

sistema educativo, marcada por apresentar característicascompensatórias, a EJA foi se 

constituindo como conseqüência da inadequação doscurrículos, métodos e materiais 

didáticos. Infelizmente, essa realidade persiste aolongo dos tempos apesar das intensivas 

lutas. Mesmo com um grande histórico que começa desde o período em que osjesuítas 

chegaram ao Brasil, à educação de jovens e adultos, passou pormomentos mais 

significativos para o país recentemente, e é nesse contexto quevem se mostrando como uma 

educação de lutas e resistências. 

A educação de jovens e adultos veio se constituir como políticaeducacional a 

partir dos anos 40. Mesmo que as condições para que issoacontecesse já tivesse perpassado 

épocas anteriores, como a preocupação quesurgiu por parte de educadores e da própria 

população que lutava por melhorias naqualidade de ensino e implantação de políticas 

públicas. 

Esses movimentos preocupando-se com a EJA a partir da década de 

1920surgiram dando ênfase às questões de ensino da população adulta, bem como 

nasquestões do envolvimento do Estado com esse público. O Fundo Nacional deEnsino 

Primário foi instituído em 1942, e com ele a inclusão da educação de jovense adultos em 

programas de ampliação da educação, bem como recursos para essamodalidade. O momento 

era de preocupação com as altas taxas de analfabetismono país, e os recursos do fundo 

proporcionaram a EJA, um grande passo emrelação aos momentos anteriores. 

No final da ditadura de Getulio Vargas, em 1945, o surgimento daUNESCO, que 

“denunciava ao mundo as profundas desigualdades entre os paísese alertava para o papel que 

deveria desempenhar a educação, em especial aeducação de adultos no processo de 

desenvolvimento das nações (...)” (HADDAD,2000, p. 111), ajudou ao país a estabelecer 

metas de alfabetização para adultos,por se tratar de ganhos para o desenvolvimento do 

mesmo.É importante destacar a grande contribuição dos interesses políticos quecercavam a 

educação de jovens e adultos, principalmente porque as nações comproblemas educacionais 

sempre foram vistas como subdesenvolvidas. Muitosprojetos que surgiram, serviam apenas 

para mascará a educação no país,deixando de lado, aspectos importantes como 

aprendizagem do sujeito.Em 1947, um grande movimento a favor da educação de jovens e 

adultos,foi criado significando um grande passo para a EJA no Brasil a partir do Serviço 
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deEducação de Adultos (SEA). Com articulação desse serviço, nasce a Campanha de 

Educação de Adolescentes e Adultos, que surge com uma proposta de alfabetizar,criar curso 

primário e capacitar profissionais. “(...) seu lançamento se fez em meioao desejo de atender 

os apelos da UNESCO em favor da educação popular. (...)” (PAIVA, 1987, p. 178). 

O analfabetismo no Brasil é bastante discutido nesse momento, e essadiscussão 

leva a entender que as mudanças no campo da educação de jovens eadultos, eram questões 

associadas muito mais ao desenvolvimento do Brasil,principalmente por que o adulto 

analfabeto visto como incapaz eraresponsabilizados pelo atraso do país. 

Não existia uma preocupação com o sujeito, nem com seu processo 

deaprendizagem, o grande intuito era o momento em que o país se encontrava. Oanalfabeto 

“não podia” contribuir com o país nessa condição, então as propostasde educação para esse 

grande contingente da população eram muito maisinteresses políticos. Assim a Campanha 

de Educação de Adolescentes e Adultostinha uma proposta educacional voltada para a 

“dimensão profissional”. 

No processo de alfabetização, o analfabeto era visto com uma 

visãopreconceituosa pelos próprios dirigentes da Campanha. De acordo com Paiva,(2001): 

 

(...) A idéia central (...) é a de que o adulto analfabeto é um 

sermarginal “que não pode estar ao corrente da vida nacional” e a 

elase associa a crença de que o adulto analfabeto é incapaz ou 

menoscapaz que o individuo alfabetizado. (...) (p. 184). 

 

Posteriormente a Campanha foi ganhando uma nova visão, reduzindo amaneira 

preconceituosa de trabalhar a educação dos jovens e adultos a partir denovas representações. 

É importante destacar que na década de 1940 mesmo com tantosimpasses, a 

educação de jovens e adultos começa a tomar forma e principalmenteganhar a contribuição 

do Estado. Essa melhoria foi também conseqüência dasinquietações da população, que 

sempre se fez presente nas lutas por melhorescondições educacionais. Assim, as lutas dos 

movimentos em favor da EJA, agoraeram reconhecidas, mas faltava ainda a valorização 

dessa modalidade, pois, acontribuição do Estado nesse momento tinha o intuito de calar 

aqueles quepressionavam o Estado. 
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(...) agora, mais do que as características de desenvolvimento 

daspotencialidades individuais, e, portanto, como ação de 

promoçãoindividual, a educação de adultos passava a ser 

condiçãonecessária para que o Brasil se realizasse como nação 

desenvolvida.(...) (HADDAD, 2000, p. 111). 

 

Portanto, nesse período, é possível destacar dois grandes marcos naeducação de 

jovens e adultos: Primeiro foi os movimentos populares, que semprefortificaram as ações 

educativas no país, segundo, o de ação política, maisprecisamente de interesses políticos. 

Várias ações e programas governamentais expressaram de maneirasafirmativas o 

interesse pela educação de jovens e adultos. Além de iniciativas doEstado, houve outros 

empreendimentos de amplitude nacional tais como: 

 

(...) a criação do Fundo Nacional de Ensino Primário em 1942, 

doServiço de Educação de Adultos e da Campanha de 

Educação deAdultos, ambos em 1947, da Campanha de 

Educação Rural iniciadaem 1952 e da Campanha Nacional de 

Erradicação do Analfabetismoem 1958. (RIBEIRO, 2001 

p.59). 

 

Mesmo com tantos programas e iniciativas para atender a Educação deJovens e 

Adultos, foi com os diversos movimentos populares de grupos sociais,sindicatos entre 

outros, que surgiu uma educação voltada para a transformaçãosocial e não apenas para 

incluir a população no processo de modernização dopaís. Com objetivos mais específicos, 

no intuito de levar o sujeito a umatransformação social e cultural, que tinham como 

referência as idéias de PauloFreire. 

Foi assim que na década de 1960, as campanhas foram ganhando umanova visão 

em relação à educação de jovens e adultos. Agora, a intenção demuitos programas, era de 

uma educação igualitária para toda a população.OEstado passa a patrocinar algumas 

iniciativas, sendo várias oriundas do própriogoverno. Os programas apresentados nessa 

época tinham o objetivo de extinguir oanalfabetismo no país, e ao mesmo tempo buscava 
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melhorias nas condições devida da população brasileira. Já se via assim o reflexo de uma 

nova concepção emrelação à educação de jovens e adultos, diferenciando-se do período 

anterior. 

 

 “(...)Antes apontado como causa da pobreza e da marginalização, o 

analfabetismopassou a ser interpretado como efeito da pobreza 

gerada por uma estrutura socialnão igualitária. (...).” (CUNHA, 

1999, p. 12). 

 

Em todo o Brasil campanhas e movimentos deram continuidade àeducação de 

jovens e adultos, entre eles o Movimento de Educação de Base, oMovimento de Cultura 

Popular do Recife, De Pé no Chão também se aprende a lerde Natal, que foi uma campanha 

que valorizava a cultura popular, o Plano Nacionalde Alfabetização do Ministério da 

Educação e Cultura, etc. 

A educação de jovens e adultos além do reconhecimento adquiria forçaem 

relação aos aspectos ligados à aprendizagem do sujeito, que era valorizada eganhava cada 

vez mais força. Começava então a ser tratada a partir das suasespecificidades. 

Através das intensas lutas de Paulo Freire, a educação de jovens eadultos foi 

sendo redefinida e pensada de outra forma. Nesse novo processo aaprendizagem do sujeito 

já era tratado de maneira diferenciada, o analfabeto adultoera alfabetizado de maneira crítica 

e dialogicamente. 

O Plano Nacional de Alfabetização seguia as idéias de Paulo Freire e 

foiplanejado para atender todo o país. Criado a partir de movimentos estudantis eentidades 

sindicais, que lutaram para a incorporação do método Paulo Freire oPlano contou com o 

Ministério da Educação para a sua execução, mas, osinteresses públicos foram tomando 

conta dessa iniciativa e o programa foi aospoucos deixando seus objetivos iniciais em favor 

dos benefícios políticos. 

 

(...) A luta entre estudantes e intelectuais de diversas 

orientaçõespolítico-ideológicas dentro do movimento fora suavizada 

pelosacordos que resultaram na utilização do método Paulo Freire. 
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Entretanto, também outros interesses eleitorais começaram a 

semanifestar e a se refletir no programa. (...). (PAIVA, 1987, p. 258). 

 

No período militar, muitos programas foram extintos, mas as 

importantescontribuições dos movimentos sociais continuaram a fazer da educação de 

jovense adultos, uma constante no país. Além disso, alguns programas de 

caráterconservador foram liberados, podendo assim perpetuar suas características nopaís, foi 

o caso da Cruzada de Ação Básica Cristã. A cruzada não estabelecia uminteresse na 

educação popular, como afirmava fazer, mas sim realizava apoio aoregime militar. 

O Estado voltou a se preocupar com a educação e em 1967, foi fundado 

oMOBRAL Movimento Brasileiro de Alfabetização, “(...) fruto do trabalho realizadopor um 

grupointerministerial, que buscou uma alternativa ao trabalho da cruzadaABC (...)” 

(HADDAD, 2000, p. 114). No entanto, as características iniciais doprograma foram 

substituídas, pelos interesses governamentais.Esse movimento concentrou muito mais a 

alfabetização no sentido decapacitar mão de obra, ao invés de dedicar-se ao processo de 

aprendizagem.Apresentando mais uma vez características que atendessem as 

necessidadesgovernamentais em detrimento a dos sujeitos. 

O ensino supletivo surge ainda no contexto da superação doanalfabetismo e 

escolarização para aqueles que não tinham conseguido estudarem “idade regular”, instituído 

na Lei 5.692/71, que fala sobre atender a essaescolarização tardia, bem como desenvolver 

atividades educativas quecomplementassem os estudos de maneira flexível. 

O ensino supletivo teve também como objetivo atender a educação deforma 

geral, saindo assim da proposta de educação para jovens e adultos dosmovimentos populares 

e finalmente perdendo suas características. SegundoHaddad, (2000): 

 

O ensino supletivo foi apresentado à sociedade como um projeto deescola do 

futuro e elemento de um sistema educacional compatívelcom a modernização 

socioeconômica observada pelo país nosanos 70. Não se tratava de uma escola voltada aos 

interesses deuma determinada classe popular, mas de uma escola que não sedistinguia por 

sua clientela, pois a todos devia atender em umadinâmica de permanente atualização. (p. 

117). 
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Na realidade o que estava acontecendo nesse período era ainda a fortepresença 

do militarismo, que visualizava a educação como técnica para atender aomercado de 

trabalho e a vida social. Nesse momento histórico, a educação adistância marca de maneira 

bastante atual a educação de jovens e adultos.  

Osprogramas oriundos do ensino supletivo foram um marco na inserção 

detecnologias para a educação, o uso da televisão, rádio e correspondência ficaramcomo 

herança para as gerações futuras. 

O ensino supletivo possuía uma característica bem parecida com a doMobral. A 

questão da aceleração da educação marcou esses dois momentos. 

Após o período militar, surge uma esperança de maiores melhorias naeducação 

de jovens e adultos, isso porque nessa época, década de 1980, asociedade civil teve maior 

abertura para contribuir e agir nas questõeseducacionais. 

Durante a década de 1980, a EJA passou por momentos importantes parasua 

configuração e para sua constituição como direito. O programa MOBRAL, queainda estava 

em vigor nessa época, foi substituído pela Fundação Nacional para aEducação de Jovens e 

Adultos – Educar, que realizava atividades diferentes doMOBRAL, apesar de ter 

incorporado muito de suas ações. 

Nesse contexto a educação movida pelos ideários populares volta a seapresentar, 

já que agora pode sair de suas atividades que continuava a sedesenvolver ocultamente. “(...) 

retomaram visibilidade nos ambientes universitáriose passaram a influenciar também 

programas públicos e comunitários. (...)”(HADDAD, 2000, p. 120). 

Apenas em 1988 o direito a educação básica foi estendido aos jovens eadultos na 

Constituição federal. (RIBEIRO, 2001). No inicio esse ensino era feitoapenas nas 

modalidades não presenciais sem nenhuma preocupação com aqualidade. 

(...) nenhum feito no terreno institucional foi mais importante para aeducação de 

jovens e adultos nesse período que a conquista dodireito universal ao ensino fundamental 

publico e gratuito,independente de idade, consagrado no Artigo 208 da constituiçãode 

1988(...) (HADDAD, 2000 p. 120). 

A fundação Educar foi extinta no inicio dos anos 1990, esse fato marcoupela 

descentralização da educação de jovens e adultos que passou a serresponsabilidade dos 
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municípios, mesmo que parte da educação de jovens eadultos ainda estivesse no controle 

dos Estados. 

Houve uma tentativa de substituição do programa, que não foi adiante. 

OPrograma Nacional de Alfabetização e Cidadania (PNAC), criado no governo deFernando 

Collor de Mello é deixado de lado no governo do vice, Itamar Franco, quetomou posse do 

país após o impeachment do presidente Collor. 

Mesmo com tantas preocupações a educação de jovens e adultos de certaforma, 

sempre ficou a margem nas políticas públicas. A reforma educacional de1995 que se 

instaurou para descentralizar encargos com a educação, deixava delado mais uma vez a 

escolarização dos jovens e adultos. 

O principal instrumento da reforma foi a aprovação da EmendaConstitucional de 

14/96, que suprimiu das Disposições Transitóriasda Constituição de 1988 o artigo que 

comprometia a sociedade e osgovernos a erradicar o analfabetismo e universalizar o 

ensinofundamental até 1998, desobrigando o governo federal de aplicarcom essa finalidade 

a metade dos recursos vinculados a educação (...). (HADDAD, 2000 p. 123). 

Com a criação do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

eValorização do Magistério (FUNDEF) a educação de jovens e adultos permaneciano seu 

estado de desprezo, uma vez que essa modalidade não entrava na relaçãode investimento 

público, que eram destinados apenas para o ensino de crianças eadolescentes, favorecendo 

ainda mais uma crise na expansão do ensino de jovense adultos. (HADDAD, 2000). 

Nas redes de ensino a EJA foi sempre vista como um problema porgrande parte 

dos profissionais da educação, associada comumente ao ensinonoturno supletivo de caráter 

compensatório, que absorvem jovens e adultos quenão conseguiram concluir o ensino em 

“idade regular”, “reprovados” ou ainda o“fracasso escolar”. Os mais diversos programas 

voltados para a educação dejovens e adultos passaram por problemas de falta de incentivo 

político, o que levoua modalidade a uma paralisação. Na realidade, muitas vezes o governo 

se opôsem investir na educação de jovens e adultos. (RIBEIRO, 2001). 

É claro que durante anos de luta em favor da EJA foram constituídospassos 

significativos em direção a uma nova concepção de educação, a presençados segmentos 

sociais em favor da EJA muito contribuiu para uma educaçãoigualitária. A educação de 

jovens e adultos passou a fazer parte constitutiva da Leide Diretrizes e Bases, tornando-se 

modalidade de educação e reconhecida comdireito público como afirma o Parecer 

CNE/CEB 11/2000. Este mesmo parecerdefende que a EJA já não pode ser entendida como 
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uma forma de suprir umaeducação anterior. Em relação à LDB 9.394, Haddad afirma que 

essa “dedica àeducação de jovens e adultos uma seção curta e pouco inovadora.” 

As principais características das ações do governo em relação àeducação de 

jovens e adultos no Brasil, durante um grande período, foram depolíticas assistencialistas, 

populistas e compensatórias, contudo, essas políticas decerta forma, impulsionaram os 

movimentos em favor da busca de uma novaconfiguração para a educação de jovens e 

adultos, sendo realizados passossignificativos a partir da posição marginal ocupada por essa 

modalidade. 

O Ministério da Educação atuou na implementação e em parte, nofinanciamento 

de alguns programas que contava com objetivo de alfabetizar apopulação, esses programas 

apesar da ajuda do MEC, possuíam largas parceriasde movimentos da sociedade civil e 

instituições de ensino e pesquisa. 

O Programa Alfabetização Solidária (PAS) surge dentro dessaperspectiva ainda 

na década de 1990. Apesar de ser um grande passo naeducação de jovens e adultos, o 

programa não conseguiu se estabilizar pela faltade suportes que garantissem permanência 

dos educandos nos estudos. OPrograma foi desenvolvido a partir de parcerias de várias 

instânciasgovernamentais e outras organizações, com o objetivo de diminuir 

asdesigualdades sociais através da educação, esse programa priorizou o públicojovem, os 

municípios e as periferias urbanas, para depois chegar à zona rural eatingir outros públicos. 

O ensino já voltado para as questões sociais buscava a valorização doaluno, 

resgate dos conhecimentos prévios e possibilidades para que os alunostivessem acesso a 

novos conhecimentos. O Programa pregava a conscientizaçãodos sujeitos. A auto-estima do 

educando era valorizada, pois era entendida comoessencial para que os alunos 

permanecessem na escola depois de um dia detrabalho. 

 

 

(...) Com o programa, além das metas de erradicação 

doanalfabetismo, de promoção da educação de jovens e adultos e 

deincentivo à requalificação profissional nos municípios 

envolvidos,propõem-se o aumento da cidadania, da prosperidade, da 

autorealizaçãoe da auto-estima. (...) (TRAVERSINI, 2009, p. 584). 
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Outra preocupação do Programa era relacionada ao trabalho dessesalunos, pois o 

cansaço físico após um dia de trabalho quase sempre árduo,dificultaria a aprendizagem, uma 

vez que provoca falta de atenção e evasão demuitos. 

Com o passar das décadas percebe-se mudanças positivas ocorridas nosprojetos 

voltados para a população da EJA, dentro dessas mudanças a maisimportante é o 

reconhecimento da necessidade de uma educação diferenciada,própria às peculiaridades 

desses sujeitos. 

No século XXI, a educação de jovens e adultos continua nas 

propostasgovernamentais, como pode ser visto a partir de diversos programas que 

foraminstituídos no inicio do período. No governo de Lula, foi criado o programa 

BrasilAlfabetizado, um programa do Ministério da Educação, que contribui na luta 

desuperar o analfabetismo no Brasil. 

Instituído pelo decreto nº. 6.093 de 24 de abril de 2007 têm por objetivo 

“auniversalização da alfabetização de jovens e adultos de quinze anos ou mais." Oprograma 

é uma conquista, principalmente porque o financiamento para aeducação de jovens e adultos 

sempre foi precário por parte dos governantes. 

Dentro desse contexto, na Bahia é lançado o TOPA – Todos PelaEducação, 

Programa do governo estadual com o objetivo de alfabetizar um milhãode baianos até o ano 

de 2010. O programa Brasil Alfabetizado, partiu de pesquisasque revelavam uma grande 

quantidade de pessoas analfabetas no país. Começaentão um processo de alfabetização nos 

estados e municípios que conta ainda coma formação continuada dos educadores, bem como 

a criação de material didáticopróprio para os programas. 

Um dos aspectos mais interessantes desse programa é a relaçãoestabelecida com 

a sociedade, pois educadores e estudantes da área de educaçãosão preparados para 

assumirem as turmas.  

A educação de jovens e adultos no sentido do financiamento teve uma grande 

conquista quando foi incluída no Fundo de Desenvolvimento da EducaçãoBásica 

(FUNDEB). Esse fundo substitui o Fundo de Manutenção eDesenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério(FUNDEF). O Fundeb é muito importante para 

a educação de modo geral, poisatende a toda educação básica reservando recursos para a 

educação de jovens eadultos. Mesmo assim, os recursos destinados a EJA são bem menores 

do que osdestinados às outras modalidades. 

A partir do histórico da educação de jovens e adultos no Brasil, 

podemosidentificar a marcante presença da Educação Popular na luta por uma educação 
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acessível ao povo. Falar nos movimentos populares é muito importante,principalmente 

porque a contribuição da sociedade civil nas intensas lutas marcaa história da educação e se 

faz presente nas novas concepções. 

Idealizada por Paulo Freire, a educação popular tinha uma visão 

deconscientização política da população, buscando igualdade e liberdade das classesmenos 

favorecidas, ou seja, superação da condição de oprimido. 

Na EJA a educação popular teve uma contribuição bastante significativa,pois 

foram os movimentos populares que deram força as reivindicações paramelhorias. Faz-se 

necessário esclarecer que mesmo antes do aparecimento daeducação para atender aos jovens 

a adultos, os vários movimentos nas diversasáreas da sociedade já lutavam contra o 

analfabetismo da população. Após algunsanos a educação de adultos surgiria dentro de um 

quadro educacional dedicadoexclusivamente ao público adulto. 

Durante um período de cerca de 20 anos, do mesmo modo comoaconteceu em 

outros domínios de trabalhos sociais com setorespopulares, a educação de adultos passou de 

uma ênfase naintegração de indivíduos na sociedade para uma outra, cujoobjetivo era atuar 

sobre grupos e comunidades que, educados,organizados e motivados, assumissem, em seu 

nível, “o seu papelno processo de desenvolvimento”. (...) (BRANDÃO, 1984, p.52). 

Desde os tempos mais primórdios as mais variadas formas de aprendizado teve a 

participação da sociedade, das comunidades e suas trocas. Éassim que Brandão (1984) 

apresenta em seu livro Educação Popular, aaprendizagem de várias maneiras nos mais 

variados tempos, além de mostraressas relações desde a antiguidade. 

Para a educação popular o sentido de educar, está dentro de umaproposta de 

libertação. Os movimentos populares buscavam uma educação quevalorizassem as 

sabedorias populares, seus conhecimentos de mundo. 

Os ideais da educação popular são de mudanças na realidade opressora,visando 

uma conscientização de sua condição por parte do oprimido. O sujeitoassim deve assumir 

uma postura na qual se reconheça como oprimido, além deentender a necessidade de lutar 

por mudanças e libertação. “(...) Libertação a quenão chegarão pelo acaso, mas pela práxis 

de sua busca; pelo conhecimento ereconhecimento de luta por ela. (...).” (FREIRE, 1987, 

p.31). 

Paulo Freire sempre se preocupou com as questões educacionais daspopulações 

que viviam a margem. Suas lutas por igualdades perpassavam pelosideais de que a 

aprendizagem é concebida a partir das trocas, tanto do professor ealuno como das relações 

entre culturas, no trabalho, família etc. 
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Sempre confiáramos no povo. Sempre rejeitáramos formulasdoadas. Sempre 

acreditáramos que tínhamos algo a permutar comele, nunca exclusivamente a oferecer-lhe. 

(FREIRE, 2007, p. 110). 

Em suas experiências, Paulo Freire mostrou a determinação e deixou umlegado 

importante que contribui ao que hoje foi conquistado para a educação dejovens e adulto. 

Suas idéias sempre foram voltadas para uma prática educacionalque garantisse igualdade e 

criatividade e o surgimento das criticas dos sujeitos. 

Desde logo, afastáramos qualquer hipótese de uma alfabetizaçãopuramente 

mecânica. Desde logo, pensávamos a alfabetização dohomem brasileiro, em posição de 

tomada de consciência naemersão que fizera no processo de nossa realidade. “Num 

“trabalho com que tentássemos a promoção da ingenuidade em criticas, ao mesmo tempo em 

que alfabetizássemos.” (FREIRE, 2007, p.112). 

Os trabalhos eram realizados buscando uma aproximação com oseducando, 

promovendo debates e entrevistas, coletando informações sobre aleitura de mundo de cada 

um, explorando os conhecimentos populares evalorizando-os na construção de novos 

conhecimentos. 

Hoje, por mais que encontremos pesquisas voltadas para a modalidadeda EJA, 

essa é ainda uma discussão pouco consolidada. A permanente luta éhistórica e continua 

buscando caminhos para um reconhecimento e respeito emsua composição. Grupos de 

trabalho, universidades e movimentos populares, tembuscado uma reconfiguração da EJA 

que vem conquistando espaços também nocompromisso do Estado. “(...) Discute-se a EJA 

nas novas estruturas defuncionamento da educação básica – Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento doEnsino Básico (Fundeb). Criam-se estruturas gerencias específicas para 

EJA nasSecretarias Estaduais e Municipais.” (ARROYO, 2006 P.20). 

A sociedade continua se mostrando presente nas discussões em torno deuma 

nova configuração para a EJA, com movimentos sociais, sindicatos, ONGs,procurando 

promover uma postura diferente frente às necessidades dessesestudantes. “O compromisso 

dessa diversidade de coletivos da sociedade não émais de campanhas nem de ações 

assistencialistas” (ARROYO, 2006 p. 20). 

 Umamobilização com outro foco para a modalidade, envolvendo mais 

pesquisas,trabalhos e a tentativa de implementação de políticas públicas, que atendam 

àsreais necessidades da EJA. 
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Essas concepções vão tomando corpo e ganhando um lugar no 

processoeducacional antes inexistente. Dentro de todo esse contexto em que a educação 

dejovens e adultos vem se introduzindo cada vez mais nas discussões educacionais,torna-se 

importante falar dos sujeitos da EJA, seu modo de aprender, seu tempo devida. Afinal, esses 

são os sujeitos que fazem da EJA uma modalidade específica. 

 

2.1 EDUCAÇÕES DE JOVENS E ADULTOS NA ATUALIDADE: POSSIBILIDADES E 

DESAFIOS. 

 

A educação de jovens e adultos não é algo da contemporaneidade, visto que 

desde a vinda da família real percebeu se a necessidade de formar os trabalhadores para 

atender a sociedade e cultura dominante da época, ou seja, a aristocracia portuguesa que 

chegara de Portugal, Piletti (1988) apud Márcia Friedrich (2010). 

Segundo Paiva (1973), a primeira escola destinada a alfabetizar jovens e adultos 

no Brasil surgiu em 1854, que buscava formar trabalhadores capacitados para atender a 

demanda que se exigia no período. 

No século XX, as discussões e estudos da EJA já estavam abrangendo outras 

dimensões e principalmente com a criação do Plano Nacional de Educação em 1934 que se 

estabeleceu como dever do Estado o ensino primário integral, gratuito, defrequência 

obrigatória e extensiva para adultos como direito constitucional. Anos depois a modalidade 

da EJA foi regulamentada no país, como afirma Márcia Friedrich (2010): 

 

Em 1971 a Lei nº. 5.692 (BRASIL, 1971) regulamentam o Ensino 

Supletivo (esse graude ensino visa a contemplar os jovens adultos) como 

proposta de reposição de escolaridade, o suprimento como 

aperfeiçoamento, a aprendizagem e qualificação sinalizando para a 

profissionalização, foram contemplados com um capítulo específico na 

legislação. Nesta década, a articulação em torno da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), reafirmou a 

institucionalização da modalidade EJA substituindo a denominação Ensino 

Supletivo por EJA. 
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Fazendo uma reflexão de como surgiu a Educação de Jovens e Adultos em nosso 

país, percebesse que desde o princípio o principal objetivo não era formar intelectuais, 

ampliar o nível cultural da população, construir uma sociedade de intelectuais, mais sim, 

formar mão de obra barata, que atendesse a demanda do mercado de trabalho.  

Nos dias atuais, segundo a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 de 1996, no caput 

do Art. 37 “A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso 

ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.”. E  no inciso 

primeiro e segundo do Art. 38, afirma que “I- no nível de conclusão do ensino fundamental, 

para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores 

de dezoito anos.”. 

 

 

2.1.1 Possibilidades da Educação de Jovens e Adultos 

 

Devido às problemáticas enfrentadas pelo público da Educação de Jovens e 

Adultos, como a impossibilidade de acesso a Educação em uma idade dita como própria 

para o desenvolvimento intelectual do ser humano, permitindo-se a dedicação e exploração 

dos conhecimentos durante uma etapa reservada de sua vida, encontra-se na EJA uma 

solução para o resgate deste “tempo perdido”, propondo o “preparo” e a “capacitação” do 

individuo deste cenário para o mercado de trabalho, estando apto a competir com os diversos 

graus intelectuais posto na sociedade.  

 Na busca de adequar-se nesta sociedade do capital e garantir seu espaço, o 

aluno da EJA visa diretamente sua certificação, possuir de fato algo que comprove sua 

“capacidade” permitindo seu “respeito” e seu emprego. Conforme Friedrich Et al (2010, p. 

402) o retorno a EJA é instigado “[...] em uma busca de certificação o que teoricamente o 

colocaria no mercado de trabalho e teria o seu lugar na sociedade garantido, tendo com isso 

o resgate da auto-estima e passando a ser visto como um cidadão comum”. 

 Analisando esta modalidade de Educação, observa-se que o interesse pela 

mão de obra qualificada está arraigado em seus objetivos desde seu surgimento e que esse 

fator está colocado na sociedade de maneira ideológica, pois como dito anteriormente a 

educação oferecida na EJA é limitada, visando apenas à certificação, deixando em segundo 
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plano o desenvolvimento intelectual e cognitivo. Porém a importância dessa Educação pode 

ir além destes interesses, proporcionando a oportunidade de emancipação destes indivíduos 

pelo conhecimento, possibilitando uma educação crítica.  

Pensar em uma educação crítica é quebrar o olhar entre “o que possui um 

determinado conhecimento (Ex. decodificar os códigos da leitura e da escrita) e o que não 

possui” de ingenuidade e minimizar as distâncias, pois ninguém sabe tudo, todos nós 

sabemos alguma coisa, Freire (1987).  

Contudo, a Educação de Jovens e Adultos, assim como os outros níveis de 

educação, é importante para auxiliar seu público a se apropriar de saberes que lhes dem 

condições para lutar pelos seus direitos, indo além das traduções dos códigos e da aquisição 

de habilidades para as competências técnicas do mercado de trabalhado. Para Friedrich Et al 

(2010, p. 405) “[...] o adulto analfabeto defronta-se com a sociedade letrada e necessita de, 

no mínimo, saber enfrentar a tecnologia da comunicação para que, como cidadão, saiba lutar 

por seus direitos, pois ao contrário torna-se vítima de um sistema excludente e pensado para 

poucos”. O analfabetismo não se limita em não saber a ler e escrever, pois segundo Branco 

(2007, p. 163) “Muito antes de aprender o como se escreve, o aprendiz precisa saber o que é 

que se escreve”.  

 

2.1.2 As Políticas Públicas e a EJA 

 

Diversas políticas públicas foram criadas no intuito de subsidiar e compensar as 

práticas educativas da Educação de Jovens e Adultos, para que deste modo o problema do 

analfabetismo fosse sanado, possibilitando uma prestação de contas positiva do Estado com 

os investimentos internacionais. Porém essas políticas de forma paliativa e ideológica 

instauraram-se no meio social, suprindo de modo aparente as necessidades do público alvo 

dessa modalidade de ensino. 

No contexto atual essas políticas aparecem como política de governo, possuídas 

de intenções políticas, sendo administradas conforme os interesses de cada governante. 

Segundo Paiva (1973) apudFriedrich Et al (2010, p. 402) 

 

[...] fica clara a intencionalidade política, a busca do analfabeto para 

cumprir suas obrigações eleitorais, demonstrando também fragilidades nas 

políticas de governo, falta de políticas de base e caracterização expressa de 
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redimensionamentos e renovação de propostas a cada plataforma de 

governo.  

  

 

Com o isso as políticas públicas ao invés de ser uma política de Estado pensada 

e promovida para todos e todas de forma igualitária, suprindo autenticamente as 

necessidades da EJA, acabam ficando no verbalismo dos palanques políticos e engessadas 

nas promessas dos partidários.  Reforçar a certificação, ou seja, concluir um nível de ensino 

aligeiradamente para estar presente no mercado de trabalho, acaba por estar implícito nas 

políticas, quando as mesmas vêem objetivando a qualificação e conseqüentemente o 

emprego.  

 Em meio a esta sociedade capitalista, o reconhecimento social parte dos 

valores econômicos, motivando cada vez mais a busca em atender as exigências dos 

vínculos empregatícios, estando “incluso” socialmente, também está sendo levado em conta, 

deixando somente a manutenção das necessidades da vida, para elevar-se cada vez mais o 

nível social (classe social). A educação neste sentido, também está sendo vista como 

redentora que irá “salvar” o filho do operário desta profissão, dando possibilidades de 

alcançar outras profissões que de fato se valorizem em meio ao capital. Nesta perspectiva, 

observando a grande desigualdade entre as rendas, a educação no máximo acaba educando, 

porém o deixar “rico” se enquadra nas mãos da dominação que aparentemente esta 

exercendo sua função democrática, pois conforme Carnoy (1975) apud Friedrich Et al 

(2010, p. 403) ‘“o individuo é considerado como tendo “livre escolha” capaz de ir tão alto 

quanto sua motivação. 

Portanto faz se necessário que os investimentos voltados à educação sejam 

distribuídos de modo igualitário, onde o financiamento da EJA fosse equiparado aos demais 

níveis de escolarização, possibilitando dessa forma uma melhoria qualitativa nos recursos, 

ambiente escolar, materiais e na valorização docente, além de garantir sua capacitação em 

cursos de formação continuada.  Descaracterizando assim a EJA como uma educação 

inferior, subalterna e compensatória. 

 

2.1.3 Desafios da EJA 

 

O público da EJA possui uma variedade e diversidade significativa, visto que 

esta modalidade de ensino é composta por adolescentes, adultos e idosos. Outro fator é que 
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estão ali – em uma sala de aula, estudando diariamente – por diferentes motivos, uns porque 

não puderam estudar no tempo adequado, outros precisam acelerar os estudos para adquirir 

o certificado, tem aqueles que possuem família, além dos que trabalham durante dia e 

estudam a noite. O ritmo no processo de ensino aprendizagem é instável, exigindo do 

professor flexibilidade, paciência e conhecimento pedagógico, pois ele precisa utilizar 

diversas metodologias e recursos no processo de ensino aprendizagem, que venham 

contribuir com o desenvolvimento cognitivo de todos os estudantes. 

Neste contexto surge um dos grandes desafios do docente, ensinar e possibilitar 

o aprendizado em meio a uma diversidade de estudantes presente na sala de aula. Essa 

dificuldade e desafio do pedagogo é gerada devido à fragmentação da formação que este 

teve. Conforme Márcia Friedrich (2010)“[...] o sujeito educador, precisa de uma sólida 

formação política e social, para atuar frente às propostas pedagógicas incoerentes como 

contexto em que se desenvolvem os programas de EJA.” (p.404). Esta formação sólida é 

algo que precisa ser construindo pelos cursos de formação de professores, para que não 

comprometa o desenvolvimento educacional dos estudantes da EJA. Machado (2000) apud 

Soares (2008), ao falar sobre essa problemática afirma que: 

 

 

 

[...] a formação recebida pelos professores, normalmente por meio de 

treinamentos e cursos aligeirados, é insuficiente para atender às demandas 

da Educação de Jovens e Adultos. Nesse sentido, concluem que, para se 

desenvolver um ensino adequado a esse público, são necessários uma 

formação inicial específica consistente, assim como um trabalho de 

formação continuada. (p.86) 

 

Outro desafio dos docentes, inclusive aqueles e aquelas que trabalham com a EJA se 

refere à desvalorização salarial, onde estes não possuem uma remuneração e benefícios 

adequados. Nesta posição onde o docente se encontra acaba por refletir diretamente em sua 

prática, promovendo aulas monótonas distantes da realidade dos discentes. 

Um ponto pertinente e que torna-se um dos maiores desafios a ser enfrentado, 

analisado e trabalhado pelos docentes e por todos os envolvidos no processo desta 

modalidade, é a mesma metodologia trabalhada com crianças sendo trabalhada com estes 

jovens e adultos. O aluno da EJA é um adulto, mesmo com seus variados níveis de idade, ou 
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estão no processo do nível de maturação do ser humano ou já chegaram neste nível. Mesmo 

que seu conhecimento esteja equiparado com uma criança que ainda não sabe ler e escrever, 

sua bagagem de experiências são maiores que a de um indivíduo na fase da infância, esta 

bagagem deve ser levada em consideração tendo relevância nos planejamentos, no currículo 

e no processo de ensino e aprendizagem. Conforme Freire (1987) apudFriedrich Et al (2010, 

p. 401) [...] jovens e adultosnão podem ser tratados como crianças. São pessoas que não 

tiveram infância,ou tiveram uma infância frustrada, têm vergonha de si mesmos, 

possuemcomplexo de inferioridade diante da sociedade que os oprime e os discrimina. 

 

2.1.4 Para não finalizar 

 

Parafraseando Paulo Freire (1996), podemos afirmar que a educação não pode 

tudo, mais alguma coisa ela pode, neste sentido percebe se que a EJA precisa ser discutida e 

principalmente ressignificar a situação subalterna que se encontra. Outro ponto que deve ser 

reestruturado na EJA se refere ao aligeiramento dos conteúdos, visto que o objetivo da 

maioria dos estudantes é apenas obter o certificado, deixando de se apropriar dos 

conhecimentos indispensáveis a formação de sujeitos críticos, reflexivos e subversores dos 

estereótipos criados pela sociedade.  

Faz-se necessário que o Estado oportunize uma EJA conforme as leis regentes 

em nosso país, assumindo suas responsabilidades com os estudantes oferecendo uma 

educação de qualidade (tanto didática, quanto de recursos). Com os professores cabe ao 

Estado oferecer inicialmente uma formação, que de forma autêntica e inovadora, capacite-os 

na profissão, além de oferecer cursos de formação continuada, para que os métodos, 

dificuldades e desafios possam ser discutidos no intuito de solucioná-los. Deve ser oferecido 

as docentes uma remuneração justa, condizente a carga horária que estes trabalham, visto 

que a desvalorização salarial é uma das maiores desmotivadoras da profissão. E quanto a 

sociedade o Estado deve atuar como um “Estado forte”, levando em consideração os 

interesses e necessidades da população.   

A EJA é uma modalidade de ensino e aprendizagem que possui muitas 

potencialidades, entretanto ela não consegue fazer isso sozinha é necessário que todos os 

envolvidos cumpram de fato seu papel e busquem subverter a subalternidade que a 

sociedade o impôs.  
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3  CARACTERÍSTICAS DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA PESQUISA. 

 

Estes alunos fazem parte de uma população quase sempre de baixa renda, 

moradores de bairros afastados da cidade ou da zona rural e que não concluíram seus 

estudos quando criança, pois a maioria destes tinha que trabalhar para ajudar seus familiares 

no sustento da casa, outros tinham que cuidar de seus irmãos mais novos para que os pais 

trabalhassem que quando se deparam já está inserido no mercado de trabalho, muitas vezes 

com a família em processo de construção e com filhos para criar, o que reforça a 

necessidade de deixar os estudos em segundo plano em suas vidas. 

Com tantos obstáculos à serem enfrentados estes alunos segue agora em busca 

de uma nova história e uma maneira para recuperar o tempo perdido na escola quando fizera 

o ensino em módulo regular. 

 

 

(...) não é o estudante universitário, o profissional qualificado que 

freqüenta cursos de formação continuada ou de especialização, oua pessoa 

adulta interessada em aperfeiçoar seus conhecimentos.  

 E o jovem, não é aquele com uma história deescolaridade regular, 

vestibulando ou aluno de cursos extracurriculares em busca de 

enriquecimento pessoal. (...)(OLIVEIRA, 2001, p. 15-16). 

 

 

 Oliveira exclama a adversidade dos alunos da modalidade EJA, e que esses não 

fazem parte de um conceito social pregado como sendo modelo. 

Estes alunos são trabalhadores, empregados ou desempregados que vão até a 

escola em busca de se qualificar, ou por agora já com os filhos criados terem a oportunidade 

e tempo para buscar o término de seus estudos Existem também alunos que ainda são jovens 

com idades de dezoito, dezenove anos que ainda estão em busca do primeiro emprego. 

Outro aspecto a ser relatado é que estes alunos, por terem um dia exaustivo de 

trabalho, necessitam de um olhar especial com aulas mais atrativas e dinâmicas, pois 

demonstram muita ansiedade e falta de paciência, eles querem as resposta pronta, por não 

terem a perspectiva de que serão levados à sério e um legado de descaso, “houve um debate 

muito difundido acerca da questão que consiste em saber se as pessoas que crescem sob 

circunstâncias culturais diversas serão diferentes no que tange as capacidades intelectuais 
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básicas que desenvolverão quando adultas” (A.N. LEONTIEV, A.R. LURIA, L.S. 

VIGOTSKII, 1994, p.39). 

 

3.1. A IMPORTANCIA DA EXPERIÊNCIA DE VIDA QUE OS ALUNOS TRAZEM 

CONSIGO AO VOLTAREM PARA A ESCOLA. 

 

Como discutido no tópico anterior os alunos voltam à escola com uma “bagagem 

de vida”, por já terem passado por várias experiências.  

Um exemplo vivenciado ocorre ao abordar o assunto de dilatação superficial na 

turma do segundo ano C que tem como característica principal alunos com idades mais 

avançadas, ao citar vários exemplos de onde se tornava visível a ocorrência de dilatações em 

superfícies, exemplificar, um aluno de idade aproximada de quarenta anos, pediu a palavra, 

manifestação que não ocorre facilmente por estes alunos, por terem receio de se expor, o 

aluno citou diversos exemplos que o próprio convivia durante seus serviços, e no que já 

vivenciou ao longo de sua jornada como trabalhador, foi perguntado qual era a sua 

profissão, ele respondeu ter sido alfaiate por dez anos e que atualmente estava trabalhando 

como Mestre de obras. Este senhor trás consigo um conhecimento empírico do que seria 

dilatação superficial, conhecimento este adquirido através de sua experiência de vida. O 

quanto essa experiência poderia colaborar com o seu aprendizado?(...) as trajetória sociais e 

escolares truncadas, não significam suaparalisação nos tensos processos de sua formação 

mental, ética,identitária, cultural, social e política. “Quando voltam á escola, carregam esse 

acumulo de formação e aprendizagem.” (ARROYO,2006, p.24) 

 

”Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a 

sociedade muda.” Paulo Freire (p. 31, 2000) 

 

Nacitação de Paulo Freire faz reforçar a união da experiência de vida juntamente 

aliada à educação causa diretamente uma transformação, quando nos referimos aos alunos 

que integram a educação EJA, já que a maioria dos alunos já formou algum tipo de 

posicionamento pessoal, profissional, e social o intuito de transformação não pára, é 

constante, portanto o ensino deveria acompanhar essas transformações, trazendo para o 

convívio do aluno em sala de aula mecanismos onde os mesmos podem compartilhar opinar 
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e criar um elo junto á matéria lecionada. Estaria o ensino indo à contra mão do que se espera 

da palavra ENSINO? 

 

1.transferência de conhecimento, de informação, esp. de caráter geral; instrução. 

"e. superior" 

2.p.met. o sistema (e os métodos) adequado a essa transferência. 

3.o exercício do professorado; magistério. 

"o e. é sua vocação" 

4.transmissão de princípios que regulam a conduta humana e a vida em sociedade; educação. 

"é muito educado, teve bom e. dos pais" 

fino trato; cortesia, civilidade. 

"trata-se de um cavalheiro, pessoa de e." 

5.fig. experiência adquirida por vivência; lição, ensinamento. 

"que isso lhe sirva de e." 

6.admoestação, ensinadela, repreensão. 

"descortesia corrige-se com e." 

7.amestramento, adestramento, treinamento. 

"e. de cães" 

( ETIM regras. de ensinar 14/05/2016 18:27 pm) 

 

“Podemos notar que nas sete expressões que expõe o significado de ensino, vemos a relação 

excessiva das palavras “VIVÊNCIA”, “ A VIDA EM SOCIEDADE” e “ TRANSFERÊNCIA 

DE CONHECIMENTO”, o que afirma a relação entre o  e suas transformações  

A experiência de vida muitas vezesnão é levada em consideração, pois se deve 

seguir uma seqüência de conteúdos programáticos espalhados pelas séries escolares. Em 

outras palavras, não há um resgate, uma valorização da educação da vida, dos 

conhecimentos que já estão com o aluno. O que importa é passar ao aluno – ensinar, 

transmitir saberes.  

Há também a separação por disciplinas, onde cada uma delas é dona de um 

pedaço de conhecimento, fragmentado e desarticulado dos demais. E todas se julgam a mais 

importante e autônoma em relação às outras. Isso leva a um quase desuso de espaços 

coletivos, como laboratórios de Física. São disciplinas paradas, que não demonstram 

preocupação com a realidade em totalidade, fazendo com que se aprende na escola não 

influencia na vida, pois não parte da realidade nem se remete a ela. A medição do quanto os 

alunos aprendeu ou acumularam dos conteúdos é feita de maneira que se aplica no ensino 
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regular, a diferença é que não se importam com o processo desenvolvido e sim com o 

resultado obtido no final. Se ocorrer de alguns ficarem abaixo do esperado, a solução seria 

que esses repitam o processo feito, mais na realidade é observado e julgado a frequência do 

aluno na disciplina, pois o problema está neles e não no sistema escolar, ainda mais, os 

números de alunos aprovados é mais importante do que o número de alunos que realmente 

aprenderam através do módulo seriado EJA. 
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4 APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS AVALIATIVOS E EXPERIMENTAIS . 

 

Com a convivência na escola e com as turmas, pode-se observar que não 

haviacontato com algo dinâmico, mais sim somente o tradicional utilizado no ensino, sendo 

ele ainda mais diferenciado, pois os alunos da modalidade EJA que fazem parte da pesquisa 

têm um ensino com obstáculos tendo como principal deles o tempo de apenas seis meses 

para concluir a grade da série que estão cursando, o projeto de inserir experimentos para 

estes alunos tem como base o ensino construtivista, e de explorar o desenvolvimento que 

estes alunos tiveram ao participar do projeto e as experiências por eles adquiridas. 

Visto que os alunos não têm nenhum contato com instrumentações de ensino à 

não ser o tradicional “lousa e pincel”, a escolha dos instrumentos de ensino se deu pela 

facilidade e praticidade, assim sendo o primeiro contato que as turmas teriam tanto com o 

vídeo aula e com os experimentos. 

Para a realização do vídeo aula, foram utilizadas matérias áudio visuais e 

tecnológicos como: Notebook e retroprojetor. 

Os materiais utilizados para a realização dos experimentos foram de simples 

acesso, com o objetivo de passar para os alunos a simplicidade de confeccionar um 

experimento físico sobre Dilatação Térmica. 

No primeiro experimento, sobre dilatação dos sólidos, foram utilizados os 

seguintes materiais: Um cadeado e sua chave, uma vela, um prato utilizado com base para a 

vela. 

No segundo experimento, sobre a dilatação dos Líquidos, foram utilizados os 

seguintes materiais: Uma lâmpada incandescente, durepox  um tubo de caneta, água colorida 

utilizada dentro da lâmpada e água no estado quente e frio. 
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4.1 A PRIMEIRA ETAPA: PRIMEIRA AVALIAÇÃO. 

 

A primeira avaliação feita em uma discussão, onde foram levantadas questões de 

caráter investigativo e como objetivo de alcançar respostas sobre o contato dos alunos com a 

matéria de Física, expressadas pelos mesmos e o principal, o espaço escolar em que os 

alunos têm acesso, e se esse espaço é utilizado pelos alunos nas aulas de Física, se a 

professora que leciona a matéria faz uso de algum recurso oferecido pela escola. 

Na primeira etapa foram ministradas aulas teóricas de dilatação térmica sem 

nenhum recurso áudio visual ou experimental, depois de ministradas as aulas, foram 

distribuídos aos alunos um questionário avaliativo sobre o conteúdo de dilatação térmica, 

com a finalidade de obter os dados através das respostas assinaladas pelos alunos, que 

serviram para serem feitas comparações com os resultados de uma avaliação semelhante 

mais após ter utilizado experimentos. 

 A avaliação consiste em seis questões sendo quatro de caráter teórico e as outras 

quatro questões discursivas, onde os alunos teriam que utilizar de fórmulas Físicas e 

cálculos matemáticos para resolvê-las que são discutidas através dos resultados obtidos e 

disponibilizadas no apêndice A. A figura 4.1.1 se refere aos alunos respondendo ao primeiro 

questionário, onde é investigado o contato dos mesmos com a disciplina de Física, a figura 

4.1.2 mostra os alunos respondendo a primeira avaliação direcionada ao tema de dilatação 

termodinâmica. 
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Figura 4.1.1: Alunos respondendo aoprimeiro questionário avaliativo. 

 

Figura 

4.1.2: Alunos respondendo a primeira avaliação abordando o conteúdo de dilatação térmica após o contato com 

os experimentos. 
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4.2- SEGUNDA ETAPA DA PESQUISA. 

 

Antes de ser utilizado experimento com os alunos, foi necessário conhecer como 

era a relação dos mesmos tanto com os experimentos físicos quanto com o espaço físico da 

escola, como laboratório e sala áudio-visual. 

Após realizar o procedimento investigativo experimental com os alunos, os 

mesmos foram conduzidos a uma aula com a utilização de vídeo, aula esta detalhada no sub-

capítulo 4.2.2 e a aula utilizando dois experimentos físicos de baixo custo diretamente 

relacionados com dilatação térmica, especificamente de dilatação dos sólidos e dos líquidos. 

Encerrando a segunda e ultima etapa da pesquisa, foi proposto para os alunos 

que respondessem novamente o questionário avaliativo para servir de analise e fundamentar 

o objetivo da pesquisa. 

 

 

4.2.1Aplicação do questionário experimental. 

 

Após os alunos terem respondido ao questionário onde busca as resposta sobre a 

relação que eles têm com a disciplina de Física e terem realizado a primeira avaliação 

direcionadaao tema de dilatação térmica, somente com aulas teóricas, foi iniciada a segunda 

etapa da pesquisa,os alunos responderam a um questionário investigativo sobre a relação que 

tinham com experimentos físicos, e obter opiniões sobre a utilização da pratica experimental 

juntamente com as aulas teóricas. O questionário de investigação experimental encontra-se 

disponível no apêndice B. 

Nesta etapa precede a aplicação da dinâmica proposta pela pesquisa em sala com 

os alunos, antes que eles façam o uso da aula experimental, é de suma importância que 

esteja claro através de gráficos demonstrados no capitulo 5 como é a realidade e o que 

pensam os alunos sobre as questões abordadas no questionário. Responderam à este 

questionário 36 alunos. 
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4.2.2 A realização da aula áudio visual.  

 

A proposta desta etapa é de familiarizar os alunos com alguma de tantas mídias, 

lembrando que os alunos que passaram por esta experiência nunca tiveram essa 

oportunidade. 

Primeiramente foi exibido aos alunos um vídeo que fez uma introdução sobre os 

ESTADOS FÍSICOS DA MATÉRIA, como mostra a figura 4.2.3 e na figura 4.2.4 o 

objetivo da exibição deste vídeo foi de introduzir aos alunos o que ocorre “por dentro” dos 

materiais quando são submetidos a alterações de temperaturas. 

 Após a exibição do vídeo ESTADOS FÍSICOS DA MATÉRIA, foi aplicado a 

vídeo-aula com o tema de DILATAÇÃO TÉRMICA. As matérias didáticas utilizados nesta 

fase foram data show e retroprojetor, é necessário citar também que foi de grande 

importância levar os alunos para um ambiente que os alunos não faziam uso, que foi a sala 

de vídeo. 

 

Figura 

4.2.3: Alunos na sala de vídeo da escola vídeo sobre o Estado Físico da Matéria. 
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Figura 4.2.4: Alunos na sala de vídeo da escola assistindo vídeo sobre o Estado Físico da Matéria. 
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4.2.3- Realização da aula experimental. 

 

Após os alunos terem participado da aula com a utilização do vídeo, foi 

realizada a etapa experimental do trabalho, com experimentos de baixo custo foram feitos 

dois procedimentos, onde um deles evidenciava a dilatação dos sólidos utilizando apenas 

como matérias uma vela acesa, um cadeado e a chave do cadeado e o outro experimento 

evidenciou a dilatação dos líquidos, tendo como materiais uma lâmpada, um tubo de caneta, 

água colorida e dois recipientes contendo água em duas temperaturas diferentes assim como 

demonstrada nas fotos abaixo. 

A figura 4.2.4mostra o experimento realizado para demonstração da dilatação 

dos Sólidos. 

Os materiais utilizados neste experimento foram: um cadeado, a chave do 

cadeado,uma vela e água em temperatura ambiente. 

Ao fixar a vela em um recipiente e acendê-la, aqueceu-se a chave do cadeado, 

por três minutos, logo após observou-se que a chave não abria mais o cadeado, devido à 

dilatação que havia ocorrido com o metal, logo após utilizando a água em temperatura 

ambiente, a chave foi mergulhada no recipiente com a água, e resfriada. Os alunos poderão 

vivenciar na prática como ocorre a dilatação linear. 

 

 
Figura 4.2.4: Aula com a apresentação do experimento sobre a dilatação dos sólidos. 
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Figura 4.2.5.: Aula com a apresentação do experimento sobre a dilatação dos líquidos. 

 

 

Nas figuras 4.2.4 e 4.2.5são observadas uma ordem em que os alunos estão 

posicionados para a demonstração dos experimentos, esta ordem, foi proposta pelos 

mesmos, onde se notou uma grande timidez e “acanhamento” ao demonstrarem interesse, já 

que o esperado era uma participação calorosa, por terem relatado nunca ter vivenciado um 

experimento físico.Todavia a apresentação foi remodelada de forma que os alunos se 

sentissem  confortáveis. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS. 

 

 A análise dos resultados obtidos pelo processo metodológico proposto pelo 

trabalho é composta por dados referentes às respostasque os alunos manifestaram diante dos 

questionários aplicados, e foi expresso por gráficos.  

 

 

5.1 PERCENTUAIS DOS ACERTOS DAS QUESTÕES DO PRIMEIRO 

QUESTIONÁRIO AVALIATIVO: 

 

 

Podemos observar no gráfico 5.1.1 que 75,5% dos alunos que responderam o 

questionário tem o conhecimento do que é dilatação térmica. 

 

 
Gráfico 5.1.1: Respostas referentes ao primeiro questionário avaliativo: Pergunta 1. 
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metais

O que é Dilatação Térmica?

Série 1
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Podemos observar no gráfico que o percentual de 53,1% dos alunos que 

responderam o questionário conseguiu relacionar cada tipo de dilatação com os seus 

respectivos coeficientes de dilatação. 

 

 
Gráfico 5.1.2: Resposta referente ao primeiro questionário avaliativo: Pergunta 2. 

 

No gráfico acima podemos observar que 63,2% dos alunos que responderam ao 

questionário conseguiram interpretar a fórmula proposta pela questão.  

 

 
Gráfico 5.1.3: Respostas referentes ao primeiro questionário avaliativo: Pergunta 3 
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Na questão seguinte foi proposto à resolução de um problema sobre dilatação 

linear onde 14,2% dos alunos que responderam ao questionário assinalaram a questão certa. 

 

 
Gráfico 5.1.4: Respostas referentes ao primeiro questionário avaliativo: Pergunta 4 

 

Na questão cinco é proposto à resolução de um problema de dilatação dos líquidos, podemos 

observar que 30 % dos alunos marcaram a alternativa correta. 

 

 
Gráfico 5.1.5: Respostas referentes ao primeiro questionário avaliativo: Pergunta 5 

 

 

48%

8,1%

2%

28,5%

14,2%

E- Nenhuma das alternativas

D- 17.10ˉ⁶ m

C- 17.10ˉ³ m

B- 1,7 ˉ³m

A- 0,068 m

4- Um fio metálico tem 200m de comprimento e coeficiente linear
igual a 17.10¯⁶°Cˉ¹. Qual é a variação de comprimento desse fio
quando a temperatura varia 10°C.

30 %

8,4%

10,6%

24,4%

26,5%

E- Nenhuma das alternativas

D- 0,42 cm³

C- 0,18 cm²

B- 0,28 cm³

A- 0,18 cm³

5- Um recipiente de vidro esta completamente cheio com 400cm³ de
mercúrio a 20°C. Aquece-se o conjunto até 35°C. A dilatação do
recipiente é de:
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Na questão seguinte é proposto à resolução de um problema sobre dilatação superficial, 

onde 6,1 % dos alunos marcaram a alternativa correta. 

 

 
Gráfico 5.1.6: Respostas referentes ao primeiro questionário avaliativo: Pergunta 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 %

16,3 %

6,1 %

10,2 %

26,5 %

E- Nenhuma das alternativas

D- 0,62304 cm³

C- 40,1536 cm²

B- 60,2304 cm²

A- 0,2304 cm²

6- Uma placa de alumínio tem uma área de 40cm² a 0°C. Sabendo
que β= 48.10ˉ⁶ . Qual é a area da placa a 80°C?
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5.2 - PERCENTUAL DOS ACERTOS DAS QUESTÕES DO QUESTIONÁRIO 

INVESTIGATIVO Á RESPEITO DO CONTATO DOS ALUNOS COM 

EXPERIMENTOS FÍSICOS: 

 

No gráfico 5.2.1 , quando questionado sobre o que é Física, o percentual de 

69,3% dos alunos assinalou a alternativa correta. 

  

 
Gráfico 5.2.1: Respostas referentes ao primeiro questionário avaliativo: Pergunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 %

24,7  %

69,3 %

2,9 %

D- Não sei

C- A  ciência que estuda a matemática

B- A  ciência que estuda os fenômenos da 

natureza através de recursos matemáticos

A- Uma disciplina que estuda as partes do corpo 

humano

1- Para você, o que é Física?
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Dos 36 alunos que responderam ao questionário 73,5% deles disseram gostar de 

estudar Física. Foram destacadas as opiniões mais relevantes citadas pelos alunos. 

 

 
Gráfico 5.2.2: Respostas referentes ao primeiro questionário avaliativo: Pergunta 2. 

 

 

No quadro 1, estão expostas opiniões dos alunos que assinalaram “sim” como 

alternativas.  

  

Quadro 1: Justificativa dos alunos que assinalaram a alternativa sim na questão 2. 

Alunos Respostas 
A “Sim, porque envolve muito a matemática.” 

B “Tenho mais afinidade com números.” 
 

C “Adoro cálculos e formulas.” 

D “Porque conhecemos mais sobre a ciência da matemática, 
mais não é meu forte não. porque tenho que aprender.” 

 
E  “É uma matéria elevada que desenvolve nosso 

metabolismo e raciocínio.” 
 

F “É bom saber de tudo um pouco, isso pode ajudar no dia-a-dia.” 

G “Não entendo muito, mais gosto de estudar.” 
 

23,5%

73,5%

B- Não

A- Sim

2- Você gosta de estudar Física? Se sim, justifique sua resposta.
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H “Não é a minha matéria preferida, mais é uma matéria que 
agrada pela imensidade de possibilidades, de mudança com coisas do 

dia-a-dia.” 
 

I “Eu gosto, mais não entendo muito bem.” 
 

J “Eu gosto e acho que é uma matéria importante mais 
gostaria de entender e aprender mais.” 

 
  

Na questão 2, do questionário experimental investigativo, verificou-se que 73% 

dos alunos disseram gostar da disciplina de Física, caso afirmativo, justifique-se . No quadro 

1 é exposto as principais opiniões, onde podemos observas uma variação de justificativas. 

O aluno (A) justifica gostar da disciplina, pois envolve matemática, vale 

ressaltar que normalmente a matemática é um dos principais obstáculos no desenvolvimento 

dos alunos ao realizarem um exercício de Física. Os alunos B e C reafirmam gostarem de 

números, cálculos por terem uma maior afinidade com tais, o aluno D, relaciona a ciência 

com a matemática, logo o aluno E mostra uma aversão ao que realmente significa a 

disciplina, mais diz gostar, os alunos F, G, H e J, afirmam gostar da disciplina de Física mais 

justificam a vontade de aprender mais, e ressaltam a importância do conhecimento para 

melhor entendimento do que nos rodeia no dia-a-dia, tendo um conceito definido de que a 

ciência está em todos os lugares, conceito esse importantíssimo ser adquirido pelos alunos 

para que haja maior contato e interesse pelos mesmos. 

  

No quadro 2, onde visa analisar e discutir as principais justificativas para a 

alternativa negativa á respeito do gosto pela disciplina de Física estes que são 23,5% dos 

alunos. É evidenciado que estes seis alunos identificados no quadro sendo, A, B, C, D, E e F  

têm uma grande dificuldade em relação á matemática, cálculos e à interpretação das 

questões. 

  

Quadro 2: Justificativa dos alunos que assinalaram a alternativa não na questão 2. 

Alunos Respostas 
A “Porque acho uma matéria muito difícil.” 

B         “Porque eu não entendo nada.” 
 

C “Porque não entendo muito bem as questões na sala de aula.” 
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D “Porque tem matemática, e eu odeio matemática.” 
 

E “Tenho dificuldades com os cálculos.” 

F “Porque tem muitos cálculos.” 

 

Ao fazer uma comparação com o quadro 1, vimos que as justificativas dos 

alunos do quadro 2, são implicadas em que as dificuldades por eles encontradas os fazem 

não gostarem de estudar a disciplina de Física, portanto os obstáculos que estes alunos 

enfrentam são relacionadas em demais disciplinas como matemática e língua portuguesa, 

isso fazendo que haja um bloqueio automático ao estudarem física e espontaneamente não 

mostrarem interesse no estudo de Física. 

 

No terceiro gráfico do segundo questionário, 55,8 % dos alunos assinalou a 

alternativa B, que não fariam mudanças nas aulas de Física. 

 

 
Gráfico 5.2.3: Respostas referentes ao primeiro questionário avaliativo: Pergunta 3. 

 

 

 

 

 

 

 

55,8%

44,2%

B- Não

A- Sim

3- Você mudaria algo nas aulas de Física?
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No gráfico acima é possível observar que grande maioria sendo ela de 64,7%, 

assinalou a alternativa em que se refere á existência de recursos na escola, mais não são 

utilizados pela professora, 35,3% manifestaram sua opinião com a alternativa que diz que a 

escola não possui recursos tecnológicos.  

 

 
Gráfico 5.2.4: Respostas referentes ao primeiro questionário avaliativo: Pergunta 4. 

 

Na quinta questão, 91,1 % dos alunos assinalou a alternativa negativa em relação 

ao conhecimento de um experimento Físico. 

 

 
Gráfico 5.2.5: Respostas referentes ao primeiro questionário avaliativo: Pergunta 5. 

35,2%

64,7%

0%

C- Não, minha escola não possui recursos 

tecnológicos á disposição dos alunos.

B- Minha escola possui recursos 

tecnológicos, mais minha professora não utiliza-

os.

A- Sim, minha professora utiliza recursos 

tecnológicos.

4- A sua professora utiliza algum recurso tecnológico como
vídeos, internet, data show para aplicar os conteúdos de Física?

91,1 %

8,8 %

B- Não

A- Sim

5- Você saberia descrever o que seria um experimento de Física?
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Ao serem perguntados sobre a realização de experimentos junto com as aulas 

teóricas, 100% dos alunos questionados assinalaram a alternativa C. 

 

 
Gráfico 5.2.6: Respostas referentes ao primeiro questionário avaliativo: Pergunta 6. 

 

Na sétima questão, 67,6% dos alunos assinalou a alternativa B, á respeito de experimentos 

realizados no laboratório. 

 

 
Gráfico 5.2.7: Respostas referentes ao primeiro questionário avaliativo: Pergunta 7. 

100%

0%

0%

C- Não

B- Sim, minha professora faz experimentos, mais 

não junto com o tema o tema que é abordado em 

sala

A- Sim, a minha professora utiliza experimentos 

juntamente com os conteúdos que foram 

ministrados em aula.

6- A sua professora utiliza ou realiza experimentos de Física
juntamente com os conteúdos ministrados na sala de aula?

2,9%

3%

67,6%

26,4%

D- Não sei.

C- Facilitaria o modo de entender os conteúdos 

abordados pela professora.

B-Não mudaria nada.

A-O contato com experiências Físicas tornaria as 

aulas mais dinâmicas.

7- Sobre os experimentos realizados no laborátorio de
Física, responda:



53 

 

O gráfico 5.2.8 evidencia um percentual de 97,1%, quando questionado aos 

alunos se a realização de experimentos ajudaria no aprendizado dos conteúdos de Física. 

 

 
Gráfico 5.2.8: Respostas referentes ao primeiro questionário avaliativo: Pergunta 8. 

 

 

5.3PERCENTUAIS DOS ACERTOS DAS QUESTÕES DO SEGUNDO QUESTIONÁRIO 

AVALIATIVO: 

 

Podemos observar que 93,2 % dos alunos que responderam ao questionário 

assinalaram a alternativa correta. 

 

 

Gráfico 5.3.1: Respostas referentes ao primeiro questionário avaliativo: Pergunta 1. 

2,9 %

97,1 %

B- Não

A- Sim

8- Você acha que a realização de experimentos ajudaria no
aprendizado dos conteúdos de Física?

0 %

93,2 %

2,2 %

4,6 %

D- Não sei.

C- A variação das dimensões de um sólido 

causado pelo aquecimento ou resfriamento.

B- A troca de calor entre os corpos.

A- A propriedade de alongação dos metais.

1- O que é dilatação térmica?
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Na segunda questão, 52,8 % dos alunos questionados assinalaram a alternativa 

B, quando foi proposta a relação de informações de uma coluna com informações de outra, 

colunas estas disponíveis no apêndice B. 

 

 

Gráfico 5.3.2: Respostas referentes ao primeiro questionário avaliativo: Pergunta 2. 

 

Na terceira questão, onde os alunos foram questionados sobre a que se refere à 

fórmula do enunciado, 97,6% dos alunos responderam corretamente. 

 

 

Gráfico 5.3.3: Respostas referentes ao primeiro questionário avaliativo: Pergunta 3. 

52,8 %

47,2 %

Conseguiram preencher corretamente a coluna 1 

correspondente a coluna 2

Não conseguiram preencher corretamente a 

coluna 1 correspondente a coluna 2

2,3 %

97,6 %

0 %

2,3 %

D- Não sei

C- Dilatação superficial

B- Dilatação dos liquidos

A- Dilatação linear

3- A fórmula a seguir diz respeito a qual tipo de dilatação?
∆S=si.β.∆t

2- Preencha coluna 2 com as informações da coluna 1 
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Na quarta questão 9,2% dos alunos acertaram a questão 

 

Gráfico 5.3.4: Respostas referentes ao primeiro questionário avaliativo: Pergunta 4. 

 

Na quinta questão, podemos observar um equilíbrio entre as alternativas A, B, D e E. 

 

 

Gráfico 5.3.5: Respostas referentes ao primeiro questionário avaliativo: Pergunta 5. 

51,4%

12,6%

6,8%

20%

9,2%

E- Nenhuma das alternativas

D-17.10ˉ⁶ m

C- 17.10ˉ³ mm

B- 17.10ˉ⁶ m

A- 0,068 m

4- Um fio metálico tem 200m de comprimento e coeficiente linear
igual a 17.10ˉ⁶ °Cˉ¹. Qual é a variação de comprimento desse fio
quando a temperatura varia 20°C.

23,9 %

20,8 %

2,08%

20,8 %

22,9 %

E- Nenhuma das alternativas

D- 0,42 cm³

C- 0,18 cm³

B- 0,28 cm³

A- 0,18 cm³

5- Um recipiente de vidro esta completamente cheio com 400cm³ de
mercurio a 20°C. Aquece-se o conjunto até 35°C. A dilatação do
recipiente é de:
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Observamos no sexto gráfico deste questionário, que 10,4 % dos alunos 

acertaram a alternativa correta. 

 

 

Gráfico 5.3.6: Respostas referentes ao primeiro questionário avaliativo: Pergunta 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,3%

14,5%

10,4%

8,3%

58,3%

E- Nenhhuma das alternativas

D- 0,62304 cm²

C- 40,1536 cm²

B- 60,2304 cm²

A- 0,2304 cm²

6- Uma placa de alumínio tem uma área de 40cm² a 0°C. Sabendo
que β= 48.10ˉ⁶ °Cˉ¹. Qual é a area da placa a 80°C?
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5.4 COMPARAÇÕES DOS RESULTATOS EXPRESSADO GRAFICAMENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4%

23,9%

10,4%

97,6%

52,8%

93,2%

14,2%

30%%

6,1%

63,2%

53,1%

75,5%

6- Uma placa de alumínio tem uma área de 40cm² a 
0°C. Sabendo que β= 48.10¯⁶ °C¯¹. Qual é a area da 

placa a 80°C?

5- Um recipiente de vidro esta completamente cheio 
com 400cm³ de mercurio a 20°C. Aquece-se o conjunto 

até 35°C. A dilatação do recipiente é de: 

4- Um fio metálico tem 200m de comprimento e 
coeficiente linear igual a 17.10¯⁶ °C¯¹. Qual é a 
variação de comprimento desse fio quando a …

3- A formúla a seguir diz respeito a qual tipo de 
dilatação: ∆S =si.β.∆t

2- Preencha a coluna 2 com as informções da coluna 1

1- O que é dilatação termica?

GRÁFICO COMPARATIVO ENTRE O PRIMEIRO E O
SEGUNDO QUESTIONÁRIO.
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6DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capitulo serão demonstrados a comparação do primeiro questionário, 

aplicado antes de serem inseridos os novos instrumentos de ensino, com o segundo após os 

alunos terem o conhecimento prático do tema de dilatação térmica. 

Na primeira questão – O QUE É DILATAÇÃO TÉRMICA? 75,5 % dos alunos 

que responderam ao questionário assinalaram a opção correta, no segundo questionário o 

percentual de acerto foi de 93,2 %. 

Na segunda questão, onde é pedido que os relacionem a coluna ( 1 ) com os 

nomes dos tipos de dilatação, com a coluna ( 2 ) que corresponde a cada símbolo de 

dilatação, o percentual de acerto do primeiro questionário foi de 53,1 %, já no segundo 

questionário 52,8% dos alunos conseguiram fazer a relação da coluna ( 1 ) com a ( 2 ).  

Na terceira questão –A FÓRMULA A SEGUIR DIZ RESPEITO A QUAL TIPO 

DE DILATAÇÃO, ∆S=SI. Β.∆T? No primeiro questionário o percentual de acerto foi de 

63,2%, já no segundo questionário 97,6% dos alunos questionados conseguiram identificar a 

formula de Dilatação Linear. 

Na quarta questão - UM FIO METÁLICO TEM 200m DE COMPRIMENTO E 

COEFICIENTE LINEAR IGUAL A 17.10ˉ⁶°Cˉ¹. QUAL É A VARIAÇÃO DE 

COMPRIMENTO DESSE FIO QUANDO A TEMPERATURA VARIA 10°C?,6,1% foi o 

percentual atingido de acerto no primeiro questionário, no segundo questionário 9,2% dos 

alunos assinalaram a alternativa correta. 

Na quinta questão - UM RECIPIENTE DE VIDRO ESTA COMPLETAMENTE 

CHEIA COM 400 cm³ DE MERCURIO A 20°C. AQUECE-SE O CONJUNTO ATÉ 35°C. 

A DILATAÇÃO DO RECIPIENTE É DE? 30% dos alunos assinalaram a opção correta e 

23,9% dos alunos acertaram ao serem questionados na segunda etapa de perguntas sobre 

Dilatação dos Líquidos. 

Na sexta questão que diz respeito à Dilatação dos Sólidos - UMA PLACA DE 

ALUMÍNIO TEM UMA ÁREA DE 40CM² A 0°C. SABENDO QUE Β= 48.10ˉ⁶°Cˉ¹. 

QUAL É A AREA DA PLACA A 80°C? No primeiro questionário o percentual de acerto 

foi de 14,2%, no segundo questionário observa-se um percentual de acerto maior de 10,4%. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Na historia do ensino de física sabemos que há muitos obstáculos e um longo 

caminho para que possam ser realizadas mudanças significativas que reflita tanto no âmbito 

educacional quanto no social. 

A pesquisa realizada buscou alcançar a “pessoa” aluno, acreditando ser possível 

ocorrer mudanças em qualquer método de ensino.  

Os resultados expostos anteriormente nos gráficos, expressão numericamente 

esse alcance, que ao analisarmos podemos ver que não houve muita diferença entre a 

primeira etapa, onde consistia em lecionar aulas de termodinâmica com o conteúdo de 

dilatação térmica somente utilizando meios tradicionais que é encontrado em sua maioria 

nas escolas públicas 

O trabalho não consiste em analisar os motivos pelos quais maiores resultados 

poderiam ser esperados, como as dificuldades em interpretação e o conhecimento 

matemático, mais sim os resultados devem ser considerados perante a situação proposta pelo 

objetivo do trabalho. 

Assim podemos associar  que a pequena diferença de percentual nos acertos das 

respostas antes a após a metodologia aplicada neste trabalho pode dever ao fato 

dadeficiência que alunos tem em interpretação de texto e cálculos matemáticos onde não foi 

o alvo deste trabalho. 
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APÊNDICE A- QUESTIONÁRIO EXPERIMENTAL. 

 

1 Para você, o que é Física? 

 

a) (   ) Uma disciplina que estuda as partes do corpo humano. 

b) (   ) A ciência que estuda os fenômenos da natureza através de recursos matemáticos. 

c) (   ) A ciência que estuda a matemática. 

d) (   ) Não sei. 

 

2 Você gosta de estudar Física? 

a) (  ) Sim                                                  b)(   ) Não 

 

Por quê? Justifique sua resposta. 

 

4 Você  mudaria algo nas aulas de Física? 

a) (   ) Sim                                                 b) (   ) Não 

 

Por quê? Justifique sua resposta. 

 

5 A sua professora utiliza algum recurso tecnológico como vídeos, internet, data show 

para aplicar os conteúdos de Física? 

 

a) (   ) Não, minha escola não possui recursos tecnológicos á disposição dos alunos. 

b) (   ) Minha escola possui recursos tecnológicos, mais minha professora não utiliza-os 

c) (   ) Sim, minha professora utiliza recursos tecnológicos. 

 

6 Você saberia descrever o que seria um experimento de Física?  

a) Sim (   )                                                 b)  Não  (   ) 

 

Se sim descreva um experimento de Física. 

 

7 A sua professora utiliza ou realiza experimentos de Física juntamente com os 

conteúdos ministrados na sala de aula? 
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a) (   ) Sim, a minha professora utiliza experimentos juntamente com os conteúdos que 

foram ministrados em sala de aula. 

b) (   ) Sim, minha professora faz experimentos, mais não junto com o tema que é 

abordado em sala. 

c) (   ) Não. 

 

8 Sobre os experimentos realizados no laboratório de Física, responda: 

 

a) (   ) O contato com experiências Físicas, tornaria as aulas mais dinâmicas. 

b) (   ) Não mudaria nada. 

c) (   ) Facilitaria o modo de entender  os conteúdos abordados pela professora. 

d) (   ) Não sei. 

 

9 Você acha que a realização de experimentos ajuda ou ajudaria no aprendizado dos 

conteúdos de Física?  

 

a) (   ) Sim                                                b) (   ) Não                           
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APÊNDICE B. QUESTIONÁRIO AVALIATIVO.  

 

1 O que é dilatação térmica? 

a)  (   ) A propriedade de alongação dos metais. 

b) (   ) A troca de calor entre os corpos.  

c) (   ) A variação das dimensões de um sólido causado pelo aquecimento ou resfriamento. 

d) (   ) Não sei. 

2 Preencha a coluna 2 com as informações da coluna 1. 

(COLUNA 1 )                                                               ( COLUNA 2) 

(a) Dilatação Superficial.                                                       (   )  ɣ 

(b) Dilatação Linear.                                                              (   )  β 

(c ) Dilatação dos líquidos.                                                    (   ) α 

3 A fórmula a seguir diz respeito a qual tipo de dilatação? 

∆� = ��. �. ∆� 

a) (  )Dilatação Linear. 

b) (  ) Dilatação dos Líquidos. 

c) (  ) Dilatação Superficial. 

d) (  ) Não sei. 

4 Um fio metálico tem 200m de comprimento e coeficiente linear igual a 17.10-6. Qual é 

a variação de comprimento desse fio quando a temperatura varia 20◦C? 

(   ) 0,068m                                                      (   ) 17.10-6m 

(   ) 0,68m                                                         (   ) Nenhuma das alternativas. 

(   ) 17.10-3mm 

5 Um recipiente de vidro está completamente cheio com 400 cm³ de mercúrio a 20◦C. 

Aquece-se o conjunto até 35◦C. Dados ɣHg= 0,00018◦C e ɣvidro= 0,00003◦C. A 

dilatação do recipiente é de: 

(   ) 0,18 cm³                                                  (   ) 0,42 cm³ 

(   ) 0,28 cm³                                                  (   ) Nenhuma das alternativas. 

(   ) 0,18 cm² 

6  Uma placa de alumínio tem área de 40 cm² a 0◦C. Sabendo que β= 48.10-6. Qual é a 

área da placa a 80◦C? 

(   ) 0,2304 cm²                                           (   ) 0,62304 cm² 

(   ) 60,2304 cm²                                         (   ) Nenhuma das alternativas. 

(   ) 400,576 cm³ 
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