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RESUMO 

 

 

As dificuldades dos alunos em relação à aprendizagem dos conteúdos relacionados aos 
conceitos de Física têm sido constantes, tanto no ensino regular quanto na modalidade EJA. 
Contudo o presente trabalho tem como principal foco a análise do ensino na Educação de 
Jovens e Adultos – EJA, na disciplina de Física no Município de Presidente Médici, no 
tocante aos procedimentos de ensino e a receptividade dos conteúdos. Para tanto foram 
realizadas observações e aplicação de questionários. Tais atividades ocorreram durante um 
bimestre letivo (50 dias úteis) no Ensino Médio. A grande incógnita a ser desmitificada reside 
na problemática de que o cotidiano é repleto de ações e fenômenos físicos que não são 
relacionados com os conceitos ou explicações científicas. O estudo apresentado traz a 
evolução da Educação para Jovens e adultos ao longo da Historia do Brasil, bem como o 
ensino aprendizagem nos argumentos de David Ausubel e os métodos que foram utilizados na 
EJA atualmente. Observa-se que ao haver mudanças nas técnicas da educação existe uma 
alteração na aprendizagem dos alunos.  
 

 

Palavra chave: Ensino de Física, Educação de Jovens e Adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Students' difficulties in relation to learning of contents related to the concepts of physics have 
been constant, both in regular schools and in adult education mode. However this paper 
focuses primarily on the analysis of education in Youth and Adult Education - EJA, the 
discipline of physics in the municipality of Presidente Medici, with regard to teaching 
procedures and the responsiveness of the content. For that observations and questionnaires 
were carried out. These activities occurred during a school two months (50 days) in high 
school. The big unknown being demystified lies in problems that daily life is filled with 
actions and physical phenomena we use and do not link them with the concepts or scientific 
explanations. The present study presents the evolution of education for young people and 
adults throughout Brazil's history, and also the teaching and learning in the arguments of 
David Ausubel, and the methods that were used in the currently EJA. It is observed that to be 
changes in educational techniques there is a change in student learning. 
 
 
 
Keyword: Physics Education, Youth and Adult Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 No período em que vivemos os conhecimentos estão avançados, as tecnologias estão 

ganhando espaço e facilitando o dia a dia. Sendo assim, a escola deve ser o lugar que também 

possibilite aos alunos terem um futuro profissional promissor. Para que haja uma educação 

melhor deve haver um profissional que oriente seus alunos e proporcione a aquisição de 

conhecimentos. É importante que o professor conheça bem seus alunos, vida, os hábitos de 

vivências e suas experiências no cotidiano. A partir daí o professor pode montar estratégias de 

ensino atendendo a suas reais necessidades. 

 Um número considerável de alunos que frequentam a Escola de Jovens e Adultos 

(EJA) esteve na escola só quando criança e, por razões diversas, acabou abandonando os 

estudos e depois de adulto retornou. Esse fator acarreta uma maior dificuldade para aprender 

os conteúdos, que assumiu um caráter técnico e de aplicação mecânica. 

  A pesquisa desenvolvida ao longo deste estudo que culmina na monografia em questão 

foi desencadeada com intuito de verificar o ensino de Física na Educação de Jovens e Adultos 

no Município de Presidente Médici. 

A cidade da pesquisa em questão é de pequeno número populacional, reduzido espaço 

urbano, pouca movimentação de automóveis e um número considerável de cidadãos utiliza a 

bicicleta como veículo de transporte. O com que existem muitos conceitos físicos envolvidos 

nesta simples atividade, que muitas vezes são desconhecidos da população.  Mesmo 

sendo um dos menores municípios entre os cinquenta e quatro do Estado de Rondônia, Médici 

está conectado ao mundo via internet, porém os alunos não compreendem como são as ondas 

de conexão e nem porque isso acontece. Muitos encontram dificuldade para associar conceitos 

físicos como esse, que estão presentes no dia a dia. 

 De modo geral percebe-se que a Física é vista pelos alunos como sendo um “bicho de 

sete cabeças”, onde os alunos ficam presos ao livro didático e simplesmente decoram 

fórmulas para um eventual exercício e, no final, os alunos não conseguem ver a existência do 

conceito físico no dia a dia. 

 Para que os alunos se interessem pela disciplina de Física tem que haver uma 

interação entre aluno e professor; o professor precisa levar em conta o que o aluno já sabe em 

sua estrutura cognitiva, para que ocorra uma aprendizagem significativa. O professor deve 

conhecer diferentes mecanismos para inovar seus métodos, a fim de abordar os conteúdos de 
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Física, instigar o aluno para compreender e mostrar que a mesma não se resume em cálculos e 

fórmulas. 

 O estudante deve perceber que os conceitos e fórmulas resultam das mais variadas 

ações humanas presentes no nosso cotidiano. E, com esta visão, a disciplina ou ciência 

começa a ser vista e vivida esclarecendo e reforçando o que se conhece e, assim, tornando-se 

uma aula mais satisfatória e comunicativa, buscando chamar a atenção do aluno, 

possibilitando a aproximação dos conceitos físicos ao cotidiano e permitindo que se 

desenvolva uma aprendizagem cheia de significados e não uma aprendizagem mecânica, isto 

é, uma memorização de fórmulas. 

 Na presente pesquisa pretende verificar a expectativa dos alunos da Educação de 

Jovens e Adultos sobre os métodos que foram abordados para ensinar física, relacionando-os 

ao cotidiano. Almeja-se também contemplar positivamente a afirmação de que uma aula 

recheada de significados pode se tornar agradável para o professor e alunos. 

O estudo apresentado traz a evolução do ensino da Educação para Jovens e adultos ao 

longo da História do Brasil, apontando os avanços e proporcionando questionamentos sobre a 

real necessidade de nosso país. A Educação necessitaria de maior valorização e empenho no 

tocante às políticas públicas. Percebe-se que ao mesmo tempo que se cria facilidades para o 

acesso à escola não parece ocorrer “vontade” de mudança para a conquista do conhecimento.  

Urgentemente necessita-se aprender para compreender os fenômenos com os quais se 

interage, para agir e melhorar nossa ação sobre a natureza. Observa-se que o conhecimento 

parece estar distante da vida ou da aplicabilidade: parece pertencer a poucos, aos 

superdotados. Necessita-se que o conhecimento adquirido na escola se relacione com o fazer 

cotidiano e possibilite o entendimento da ciência.  

 O trabalho está dividido da seguinte forma: O capítulo dois apresenta uma breve 

contextualização da história da educação de jovens e adultos, do ano 1500 a 2009. O capítulo 

três apresenta as leis que amparam os direitos dos cidadãos e, entre elas, a Constituição 

Federal de 1988 nos artigos 205 e 208 e LDB 9.394.96 no (art. 35 e 38). 

  Já o quarto capítulo discorre sobre a aprendizagem significativa e mecânica na teoria 

de David Ausubel. Existem na referência possíveis encadeamentos para uma aula ser geradora 

de aprendizagem significativa. No capítulo cinco ficou exposta a metodologia aplicada no 

trabalho. A análise das observações da pesquisa realizada é apresentada no capítulo seis. O 

capítulo sete apresenta os resultados da pesquisa realizada no Centro Estadual de Educação de 

Jovens e Adultos Marechal Rondon, localizada no município de Presidente Médici. O oitavo 
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relata as respostas do questionário aplicado ao professor. Para finalizar, no nono capítulo é 

feita a conclusão do trabalho. 
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2 HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

 

 A história da educação brasileira passou por vários períodos distintos. Durante tais 

períodos ocorreram várias mudanças e reformas na educação que foram dando à escola um 

perfil de acordo com sua época. 

 Com a chegada dos portugueses em 1500 houve a necessidade de comunicação entre 

os nativos e colonizadores. Com todas as dificuldades encontradas para se estabelecer um 

diálogo entre as partes, uma solução encontrada foi catequizar os índios, que se deu por meio 

de padres jesuítas que ensinavam a religião e a língua portuguesa. 

 

 

2.1 A CONTRIBUIÇÃO DOS JESUÍTAS NA EDUCAÇÃO  

 

 

 Na época do Brasil colonial os jesuítas tiveram um papel fundamental no projeto 

educacional. Com a necessidade de expansão do país, as grandes missões adentravam pelas 

matas em busca de riquezas naturais. Para implantar novas vilas, os bandeirantes eram 

acompanhados por padres jesuítas responsáveis pelas catequizações dos nativos e pela criação 

das primeiras escolas no Brasil. A educação no início tinha como base a religião católica. Os 

jesuítas além da evangelização e a catequização indígena foram responsáveis pela educação, à 

apropriação da leitura e escrita, entre adultos e crianças. 

 Paiva (1973, p. 165), em relação à educação dos adultos, diz que: 

 

a educação de adultos nasceu, no Brasil, juntamente com a educação elementar 
comum. Como sabemos através do ensino das crianças os jesuítas buscavam 
também atingir seus pais; além disso, era tentada a catequese direta dos 22 indígenas 
adultos e nesses casos a alfabetização e transmissão do idioma português servia 
como instrumento de cristianização e aculturação dos nativos. 
 

 Na época, como não havia educação, os padres buscavam ensinar as crianças e, com 

isto, conseguiam levar o ensino aos adultos. Mesmo enfrentando tantas barreiras e muitas 

dificuldades eles obtiveram êxito na missão proposta pelos colonizadores. Segundo Branco 

(2000, p. 3): 

a catequização dos povos indígenas não se constituiu em tarefa fácil para os jesuítas. 
Havia dificuldades de toda ordem, mas os padres souberam driblar as adversidades 
através da persistência e do domínio da língua nativa.  
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 O projeto educacional jesuítico não era só um projeto de catequização, mais sim um 

projeto voltado a uma transformação social, pois tinha a função de propor e executar 

mudanças radicais na cultura indígena brasileira. O projeto Jesuítico para o Brasil colônia, 

apesar de ter atingido os seus objetivos iniciais, foi conquistado gradualmente, com muitas 

dificuldades e muitas perspectivas de seus membros. 

 De acordo com Santos (2005, p. 1): 

 

a partir do momento que a tarefa já se mostrava mais favorável ao poder local e a 
missão jesuítica entrava em choque com os novos interesses do governo colonial, 
houve, então, mudança de rumo nas relações entre Estado e Companhia de Jesus. É 
neste momento que entra em cena a nova política colonial conduzida pelo Marquês 
de Pombal.  
 

 Mesmo com todas as dificuldades encontradas, os jesuítas foram responsáveis pela 

origem da educação brasileira durante mais de dois séculos, até surgirem às perseguições 

políticas que levaram a expulsão dos padres jesuítas do Brasil. Devido à expulsão dos jesuítas, 

em 1759, pelo Marques de Pombal, o sistema educacional teve uma desorganização, como 

exemplo, a uniformidade de ação pedagógica a perfeita transição de um nível escolar para 

outro. De acordo com Rosário (2010, p. 1):  

 

com a expulsão dos jesuítas houve a desestruturação do sistema educacional sob a 
orientação da Companhia de Jesus. Portanto, "[...] não é sem razão, é quase 
impossível pensar em uma história da educação brasileira sem colônia e colônia sem 
a Companhia de Jesus considerada um estado dentro do Estado português". 
 

 A companhia de Jesus do Brasil encadeou uma evolução educacional que antecedeu o 

período colonial brasileiro, pois analisa-se que na época não existia uma literatura exatamente 

brasileira. Naquele tempo os portugueses que escreviam editavam em português e, na maioria 

das vezes, era lida por portugueses que habitavam na colônia, que foram alfabetizados pelos 

jesuítas.  

 

 

2.2 O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO PERÍODO IMPERIAL  

 

 

Com a chegada da família real, em 1808, ocorreu uma melhoria na educação. O 

objetivo era ampliar a qualidade da educação do Brasil.  
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Dois anos após a chegada da família real foi fundada a biblioteca nacional com a 

finalidade da busca por novos conhecimentos científicos, culturais e sociais. Segundo Ribeiro 

(2007), durante o período imperial se falava pouco sobre a educação de adultos no Brasil, pois 

esta educação era mais voltada para as elites econômicas nesta época.  

 Freire (2011) defende que a Educação de Jovens e Adultos não é recente no país. No 

século XVIII ocorreu à expulsão dos jesuítas e, até esta época, o ensino permanecia 

estabelecido. Após este fato houve a desorganização do ensino. A educação de Jovens e 

Adultos tomou novo rumo no período imperial.  

  Segundo o comentário de Paiva (1987) sobre a evolução do ensino, no início as 

primeiras escolas no Brasil tiveram como público os filhos de fazendeiros que, devido a sua 

posição financeira e social, possuíam maiores acesso a educação. No entanto, pobres e negros 

não tinham direito a educação devido a fatores financeiros e sociais para o desenvolvimento 

da colônia. 

Já ano de 1854 surgiu um método para implantar escolas para alfabetização de jovens 

e adultos. Em 1876 já existiam 117 escolas por todo o País. Com a disponibilidade da escola 

noturna, haveria grande possibilidade de saída do fracasso (crise escravocrata). De acordo 

com Paiva (1973, p. 168): 

 

a crise do sistema escravocrata e a necessidade de uma nova forma de produção são 
alguns dos motivos para a difusão das escolas noturnas, entretanto, essas escolas 
tiveram um alto índice de evasão o que contribuiu consideravelmente para o seu 
fracasso. Ressurgindo novamente em 1880, com o estímulo dado pela reforma 
eleitoral – lei – Saraiva, chegando-se a cogitar a extensão da obrigatoriedade escolar 
aos adolescentes e adultos nos lugares em que se comprovasse a inexistência de 
escolas noturnas. 
 

2.3 UMA VISÃO DA DÉCADA DE 30 E OS MOVIMENTOS SOCIAIS SUBSEQUENTES 

 

 

A década de 30 foi um período marcado por debates políticos, o que aumentou o 

interesse na questão educacional. A educação passou por algumas reformas e atingiu em 1931 

a implantação do ensino regular com a reforma Campos. Iniciou-se a delimitação na história 

da educação no Brasil, quando finalmente começou a se concretizar um sistema público de 

educação elementar no País. 

 O Brasil passou por transformações integradas ao processo de industrialização nos 

centros urbanos. Houve a criação de um plano nacional na Educação, estabelecendo que o 
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ensino primário integral, incluindo o Ensino Supletivo para adultos e adolescentes, deveria ser 

obrigatório e gratuito para todos. Surge a abertura para a Educação de Jovens e Adultos 

através da Constituição Federal de 1934. Neste período ocorreu uma diminuição no índice de 

analfabetismo. Até 1940, o índice que havia sido de 69,9% e caiu para 56,2%. Conforme 

Piletti (1988, p. 190): 

 

a gratuidade já figurou na Constituição de 1824. A Constituição de 1891 nada disse 
a respeito, deixando ao Estado a responsabilidade, como encarregado do ensino 
primário. Gratuidade e obrigatoriedade aprecem juntas pela primeira vez na 
Constituição de 1934, que em seu artigo 150 institui o “ensino primário integral 
gratuito e a frequência obrigatória, extensiva aos adultos”. A partir daí o princípio da 
gratuidade e da obrigatoriedade jamais deixou de estar presente em nossa 
Constituição. 

 

 No ano de 1938 o instituto Nacional de Estudos Pedagógicos - INEP foi lançado, 

sendo estabelecido em 1942. Porém a educação de adultos recebeu tratamento particular e foi 

reconhecida somente no final da década de 50. 

Na década de 50 foi lançado à primeira Campanha Nacional da Educação 

Adolescentes e Adultos - (CEAA), onde o foco era a alfabetização com objetivo de elaborar 

métodos pedagógicos, ou seja, materiais didáticos e métodos de ensino. Para tanto foram 

criados guias de leitura. Estes guias possuíam pequenos textos sobre comportamento moral, 

informação de saúde, métodos de trabalhos e higienização. Tratava-se do material didático. 

No final da década de 1950 houve críticas à Campanha de Educação de Adultos, de acordo 

com KOORO (2006, p. 20): 

 

denunciava o caráter superficial do aprendizado, a inadequação do método para a 
população adulta e para as diferentes regiões do país. Tornava-se necessária uma 
nova visão sobre o problema do analfabetismo e, para a consolidação de um novo 
paradigma pedagógico, a referência principal foi o educador pernambucano Paulo 
Freire, cujas ideias inspiraram os principais programas de alfabetização e educação 
popular que se realizaram no país no início dos anos 60. 

 

 Com o Golpe Militar, em 1964, houve uma ruptura na questão de trabalho de 

alfabetização que fez com que a proposta de Freire passasse a ser vista. Em 1964 foi instituído 

uma importante elaboração de projeto, denominado de Plano Nacional de Alfabetização, que 

foi elaborado por Freire. De acordo com Ribeiro (1997, p. 23): 

 

baseava-se num novo entendimento da relação entre a problemática educacional e a 
problemática social. Antes apontado como causa da pobreza e da marginalização, o 
analfabetismo passou a ser interpretado como efeito da situação de pobreza gerada 
por uma estrutura social não igualitária. 
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 A ideia de Freire, com relação à alfabetização, era levar a conscientização e 

consequente na alfabetização. Conforme Ribeiro (2007, p. 37): 

 

entre as contribuições de Paulo Freire para a Educação de Jovens e Adultos, 
encontramos sua consideração de que é fundamental a compreensão crítica por parte 
dos educadores sobre a realidade dos seus alunos, principalmente quanto ao aspecto 
social da EJA. Para ele, seria impossível pensar em uma Educação Básica para 
jovens e adultos considerando os conteúdos e procedimentos didáticos a serem 
ensinados desvinculados totalmente da realidade desses sujeitos, pois isso seria 
confinar a EJA a um mero processo escolarização deixando portanto, de atender a 
um dos principais objetivos da educação que é desenvolver o processo de 
conscientização dos educados. 
 

 A partir de então, no ano de 1964, deu-se início a realização do programa de 

alfabetização de adultos de acordo com Paulo Freire. 

  Paulo Freire foi um dos principais defensores da criação do EJA. Nas décadas de 50 e 

60 ele buscou levar a educação a pessoas das periferias das cidades e, principalmente, aos 

camponeses, pois o acesso a escolas no campo não era tão difundida quanto à educação 

popular, mesmo nos lugares mais remotos do país. Segundo Paiva (1987, p. 46), a educação 

popular é aquela entendida comumente como uma "educação oferecida a toda a população, 

aberta a todas as camadas da sociedade”. 

 A década de 60 foi um dos períodos mais importantes na trajetória da história da 

educação de jovens e adultos no Brasil, ressaltando que nesta época existia uma dedicação no 

combate ao analfabetismo entre jovens e adultos. 

 

 

2.4 A IMPORTÂNCIA DO MOBRAL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

 

 Com a visão de desenvolvimento do país, o governo possibilitou o acesso à educação 

de jovens e adultos criando então o projeto MOBRAL, com a finalidade de reduzir o número 

de analfabetos existentes no Brasil. Neste período o Brasil necessitava de pessoas que sabiam 

ler, pois estavam passando da condição de rural para urbano. Por razões econômicas e 

políticas, e, diga-se de passagem, não eram razões somente nacionais, o Brasil necessitava de 

pessoas para operar as máquinas e a população era em sua maioria analfabeta.  
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  Vieram então os movimentos de alfabetização, agora com segundas intenções. Não foi 

objetivo primeiro uma vida melhor. O primeiro objetivo era atender as demandas do processo 

industrial que o Brasil estava passando. 

  Em l967 veio à criação do Movimento Brasileiro de Alfabetização. A fundação 

MOBRAL ficou considerada como uma iniciativa importante na educação de jovens e 

adultos. Esta fundação era voltada para a população de idade de 15 a 30 anos. Com uma 

alfabetização funcional, com foco em alcançar técnicas elementares da leitura, escrita e 

cálculo. 

 Com o surgimento do MOBRAL, na década de 70, expandiu-se pelo território 

nacional a proposta de um programa da alfabetização. A Fundação MOBRAL começou a 

criar vários programas, como o Programa de Educação Integrada - PEI, tendo a finalidade da 

conclusão do antigo curso primário. Este programa dava a possibilidades de continuidade dos 

estudos para aqueles que eram chamados de analfabetos funcionais, isto é, pessoas que 

dominavam pouco a leitura e a escrita. O MOBRAL buscava desenvolver a ideia de que as 

pessoas que não eram alfabetizadas eram responsáveis por sua própria situação de 

analfabetismo e pela situação do subdesenvolvimento do Brasil. 

 Segundo Stephanou (2005, p. 270), um dos slogans do MOBRAL era “você também é 

responsável, então me ensine a escrever, eu tenho a minha mão domável”. O Mobral 

funcionou com uma estrutura independente em relação ao Ministério da Educação, uma 

campanha a nível nacional convocou a população a fazer a sua parte. 

 Já no ano 1969 foi instalada uma Campanha Massiva de alfabetização. Foi realizada 

com comissões Municipais que tinham por sua vez a responsabilidade pela execução das 

atividades. A orientação era com a produção de materiais didáticos centralizados. As 

orientações metodológicas e os materiais didáticos MOBRAL reproduziram muitos 

procedimentos consagrados nas experiências do início do ano 60. De acordo com Gadotti 

(2008, p.35): 

[...] no Brasil, até a segunda guerra mundial, a educação de adultos foi integrada à 
educação chamada popular, isto é, uma educação para o povo, que significava 
difusão do ensino elementar. Depois da segunda guerra, seguindo tendências 
mundiais, a educação de adultos foi concebida basicamente como independente da 
educação elementar, muitas vezes com objetivos políticos populistas.  

 

  Segundo Piconez (2004, p. 8) “as orientações metodológicas e os materiais didáticos 

do MOBRAL reproduziram muitos procedimentos consagrados nas experiências dos inícios 

dos anos 60, mas esvaziando-os de todo sentido crítico e problematizados”. 
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 No período de 1971 foi criado pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC o Ensino 

Supletivo, que veio a ser um modelo de educação com a finalidade de atender as necessidades 

dos adolescentes e adultos que não concluíram a escolarização na idade própria.   

 Conforme Ribeiro (2007), os supletivos deveriam ser ministrados através de 

correspondência com o apoio das secretarias estaduais dos pais, reduzindo assim os números 

de pessoas analfabetas existentes até então. 

 Com todos os movimentos que a educação de jovens e adultos passou, ainda assim 

ocorreram várias transformações no decorrer dos anos, pois no ano de 1980 ocorreu a 

mudança de ensino supletivo para a educação de jovens e adultos. De acordo com Soares 

(2002, p. 12): 

 
[...] com a incorporação da mudança conceitual de EJA que se dava desde o final do 
ano 1980, a mudança de “ensino supletivo” para “educação de jovens e adultos” não 
foi uma mera atualização vocabular. Houve um alargamento do conceito ao mudar a 
expressão de ensino para educação. Enquanto o termo “ensino” se restringe à mera 
instrução, o termo “educação” é muito mais amplo, compreendendo os diversos 
processos de formação. 
 

 No ano 1973 o Mobral novamente criou o programa cultura, dando continuidade aos 

programas educacionais, que tinha uma proposta de educação constante e procurava reforçar a 

alfabetização, com o objetivo de evitar que o analfabetismo voltasse, diminuindo a evasão dos 

alfabetizados e as reprovações. 

 No início da década de 80 o Brasil entrava nos anos finais da ditadura militar, 

estabelecida no golpe de 64, quando os militares assumiram o poder. Nesse período houve 

uma forte repressão em todas as áreas, inclusive na educação, com poucos investimentos na 

estrutura educacional. 

  Ocorreram também o surgimento dos movimentos sociais e a abertura política às 

manifestações nos diversos setores da sociedade, acarretando inúmeros avanços que 

possibilitaram uma mudança dos programas de educação de adultos. Assim, o MOBRAL foi 

substituído pela Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos, mais conhecida 

como Fundação Educar, pelo Decreto n. 91.980, de 25 de novembro de 1985.  

 A Fundação Educar surgiu de 1985, mais só foi estabelecida em 6 de fevereiro de 

1986 pelo Decreto nº 92.374. A fundação educar adquiriu todos os benefícios do MOBRAL, e 

seu objetivo era a busca pela melhoria da educação do Brasil, incluindo os jovens e adultos e 

a garantia da gratuidade da educação fundamental a todos que quisessem ter acesso. E sua 

especialidade era a educação básica, a mesma era destinada a praticar o programa de 

alfabetização.  
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 As diferenças entre eles foram que a Educar estava dentro das competências do 

Ministério da educação e Cultura – MEC. A fundação educar durou por apenas cinco anos, até 

1990, sendo substituída pelo Plano Nacional de Alfabetização e Cidadania – PNAC.  

 Ainda na década de 80 a educação de jovens e adultos teve os princípios estabelecidos 

pela nova Constituição Federal promulgada em 1988. 

 O Programa nacional de Alfabetizado de Cidadania - PNAC, tinha como finalidade, 

segundo Machado (2005), diminuir o analfabetismo em 70% em um período de cinco anos. O 

programa só durou um ano. Nesta mesma época iniciou a ausência do governo federal com 

relação ao projeto de alfabetização. A educação de jovens e adultos passou a funcionar com a 

influência do município. Foram realizados movimentos sociais e não governamentais na 

educação. 

 Somente em 1997 surge novamente um programa de alfabetização com uma meta 

governamental. O Programa Alfabetização Solidária – PAS foi criado no Rio de Janeiro em 

1997 com a finalidade de reduzir o índice de alfabetização de jovens e adultos nas regiões 

Norte e Nordeste do país, mais abrangeram também as regiões Centro-Oeste e Sudeste e 

outros países da África de línguas portuguesa. De acordo com Stephanou (2005, (org) p. 272):  

 

[...] além de se tratar de um programa aligeirado, com alfabetizadores 
semipreparados, reforçando a ideia de que qualquer um sabe ensinar, tinha como um 
de seus pressupostos a relação de submissão entre o Norte-Nordeste 
(subdesenvolvido) e o Sul-Sudeste (desenvolvido). Além disso, com a permanente 
campanha ‘Adote um Analfabeto’, o PAS contribuiu para reforçar a imagem que se 
faz de quem não sabe ler e escrever como uma pessoa incapaz, passível de adoção, 
de ajuda, de uma ação assistencialista. 

 

 Este programa alfabetização Solidária teve parcerias formada entre as instituições de 

Ensino Superior - IES e o poder público municipal, pessoas físicas, empresas, instituições, 

organizações e o ministério da Educação e Cultura - MEC. 

Conforme o MEC (2009), a Conferência Internacional de Educação de Adultos 

(CONFINTEA) é um evento realizado desde 1949, a cada 12 anos, pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), com o objetivo de discutir 

e avaliar as políticas implementadas na área internacional para essa modalidade de educação e 

delinear as diretrizes fundamentais que orientarão as ações neste campo. Em julho de 1997 

ocorreu a V Conferência Internacional de Educação de Adultos, com o tema “Aprendizagem 

de Adultos”. Foi uma conferência Regional Preparatória da América Latina e Caribe e 

aconteceu em Hamburgo, na Alemanha. 
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Em 2000 o Departamento de Educação de Jovens e Adultos - DEJA observou que 

havia uma necessidade de atualização dos pareceres que aprovaram os cursos na modalidade 

de ensino e enviou uma proposta de reformulação da estrutura de EJA. A Educação de Jovens 

e Adultos recebeu uma Proposta de aceleração da aprendizagem. 

 O Conselho Estadual de Educação autorizou a implantação da mesma, que está na 

resolução no 07/2000, após aceitação do Parecer CEE/PI no 022/2000 do colegiado. No ano 

de 2000, a Educação de Jovens e Adultos é aprovada nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação de Jovens e Adultos, através do parecer CEB no 11/2000. 

 Ocorreu também, no mesmo período, a consolidação dos Encontros Nacionais de 

Educação de Jovens e Adultos – ENEJA. De acordo com Ribeiro (2007, p. 28-29): 

 

[...] a responsabilidade do Conselho Nacional de Educação (CNE), apresentam o 
novo paradigma para essa modalidade, sugerindo: a extinção do uso da expressão 
“supletivo”; restabelecimento do limite etário para o ingresso na EJA (14 anos para 
o Ensino Fundamental e 17 anos para o Ensino Médio); atribuição das funções 
reparadora, equalizadora e qualificadora para a EJA; promoção de formação docente 
voltada para o público específico da EJA; contextualização curricular e 
metodológica de acordo com os princípios de equidade e diferença defendidos pela 
EJA. 
 

 A educação de jovens e adultos é definida como modalidade da educação básica, 

instituindo normas a serem obrigatoriamente observadas na oferta e estrutura curricular pelos 

respectivos Conselhos Estaduais e Municipais de Educação. 

  O programa alfabetização solidária que ocorreu em 1997 passou a se chamar Alfa Sol 

em 2002 e se transformou em Organização Não Governamental – ONG. O Alfa Sol era um 

projeto que foi instituído para alfabetizar jovens e adultos e levar o ensino em pequenos 

municípios que não tinham acesso ao ensino e professores capacitados. 

 No ano de 2003 o governo federal apresentou o Programa Brasil Alfabetizado que 

tinha por característica realizar justiça social e abolir, ou seja, eliminar o analfabetismo do 

país. O Ministério da Educação e Cultura anunciou que a EJA seria uma prioridade do 

Governo Federal, com fins de erradicar o analfabetismo no país apresentado pelo Programa 

Brasil Alfabetizado. 

 Este programa do governo federal em vigência trabalharia em parceria com órgãos 

governamentais e não governamentais. Essas e outras ações nacionais e internacionais 

mostraram uma crescente movimentação de forma globalizada no que se refere aos 

investimentos para a Educação de Jovens e Adultos. De acordo com Gadotti (2008, p.47): 
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[...] infelizmente, salvo raras e honrosas exceções, a representação parlamentar 
brasileira tem tido pouca sensibilidade para a prioridade da educação básica para 
todos, como fator de desenvolvimento, competitividade internacional e equidade 
interna, além de suas diversas bancadas muitas fora das nucleações partidárias se 
constituírem em representação institucional de interesses corporativos de grupos 
minoritários, e não dos interesses da maioria da população. 
 

 A Educação de Jovens e Adultos no Brasil acompanhou as transformações políticas, 

sociais e econômicas do país, buscando o ensino de qualidade. Porém as lutas foram grandes 

em manter este sistema de ensino e fazer com que os educando desta modalidade educacional 

conhecessem e buscassem o direito a uma vida mais digna com perspectiva de construir um 

Brasil de mudanças positivas promovendo, assim, a formação de cidadãos que visassem à 

humanização. De acordo com Pinto (1994, p. 103): 

 
[...] uma lei geral de desenvolvimento educacional é esta: a sociedade nunca 
desperdiça seus recursos educacionais (econômicos e pessoais), apenas 
proporciona educação nos estritos limites de suas necessidades objetivas. Não 
educa ninguém que não precise educar. Por isso, se hoje em dia em todos os 
países em desenvolvimento se faz sentir a iniciativa do poder público, que 
promove e comanda o esforço de alfabetização do povo, é porque a sociedade 
agora precisa que os atuais analfabetos possam ler e que os indivíduos de 
escassa instrução adquiram outros conhecimentos técnicos e profissionais. 

 

  No entanto, em 2004, com a mudança do Ministro da Educação, o programa foi 

reformulado, retirando-se a meta de erradicar o analfabetismo de quatro anos e a duração dos 

projetos de alfabetização foi ampliada.  

 Em 2009 ocorreu a VI Conferência Internacional de Educação de Adultos – VI 

CONFINTEA, com o objetivo de reafirmar a importância do ensino e aprendizagem na 

educação de adultos. De acordo com MEC (2009, p. 7): 

 

[...] a alfabetização é um pilar indispensável que permite que jovens e adultos 
participem de oportunidades de aprendizagem em todas as fases do continuum da 
aprendizagem. O direito à alfabetização é parte inerente do direito à educação. É um 
pré-requisito para o desenvolvimento do empoderamento pessoal, social, econômico 
e político. A alfabetização é um instrumento essencial de construção de capacidades 
nas pessoas para que possam enfrentar os desafios e as complexidades da vida, da 
cultura, da economia e da sociedade. 

 

 A VI CONFITEA aconteceu pela primeira vez no Brasil na cidade de Belém – PA, 

pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).  

 Com base na história marcada pelas lutas, a educação de Jovens e adultos foi um 

direito conquistado pelos cidadãos. A Educação de Jovens e Adultos - EJA é um ensino 
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voltado tanto para os jovens quanto para adultos. Pode-se estudar no ensino fundamental e 

médio e é oferecido na rede pública brasileira. 

 No quadro 1 pode-se ver resumidamente a trajetória da educação de jovens e adultos 

no Brasil desde o Período Colonial até 2009. 

 

Quadro 1: Desenvolvimento da educação de jovens e adultos de 1500 até 2009. 

 

Brasil Colônia 

1500-1822 

A educação para adultos teve início em 1500 com a chegada dos 

portugueses. Nesta época havia muitas dificuldades de comunicação 

entre os navegantes. A única solução era a catequização dos índios por 

meio de padres jesuítas, que tiveram papel fundamental na história da 

Educação de Jovens e Adultos. 

 

Período Imperial 

1822-1889 

O ensino de adultos era mais desenvolvido que na época da colônia, 

porém era voltado apenas para as elites econômicas e o restante da 

população não tinha acesso à educação.  

 

Década de 30 

Em 1938 foi criado o Instituto Nacional de Estados Pedagógicos - 

(INEP), este projeto era um programa no Ensino Primário.  

 

 

 

Década de 50 

A educação de adultos e a básica só foram estabelecidas na década de 

50 com dois significados da educação: a libertadora e a funcional. A 

libertadora entendida como “conscientização” proposta por Paulo 

Freire e a educação funcional quer dizer profissional de mão de obra 

mais produtiva. No final da década de 50 houve a Campanha Nacional 

de Educação de Adultos com a finalidade de alfabetizar e criar 

materiais pedagógicos.  

 

 

 

Década de 60 

No período histórico da educação de jovens e adultos no Brasil a 

atenção foi um grande combate a analfabetismo entre jovens e adultos. 

Nesta década também surgiu a proposta de Paulo Freire que inspirou os 

principais programas de alfabetização do país.  

No ano de 1964 ocorreu o Plano Nacional de Alfabetização foi 

implantado nesta época - proposto por Paulo Freire, tendo curta 

duração, devido ao golpe militar. 

 O governo militar assumiu o controle do Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (Mobral), em 1967. O objetivo era alfabetizar 
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funcionalmente, promovendo uma educação continuada. 

 

 

Década de 70 

O Mobral desenvolveu uma proposta de um programa da alfabetização, 

PEI – Programa de Educação Integrada, com objetivo de conclusão do 

antigo curso primário.  

No ano de 1973 foi lançado o Departamento Nacional de Ensino 

Supletivo do MEC veio com uma visão inovadora para os jovens e 

adultos. 

 

 

Ano de 1990 

A Conferência Mundial de Educação para todos ocorre na 

Tailândia/Jomtiem, com objetivo de dar importância à educação 

principalmente a básica. Foram estabelecidas as diretrizes planetárias 

para a educação de crianças, jovens e adultos. Nesta época foi 

implantado o Plano Nacional de Alfabetização e Cidadania – PNAC. 

 

 

Ano de 1996 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9.394.96, 

trata da educação de jovens e adultos. Nos dois artigos (arts. 37 e 38): 

contribuir no desenvolvimento social e cultural dos cidadãos e garantir 

a gratuidade da educação para aqueles que não tiveram acesso à 

educação básica na idade própria. 

 

 

Ano de 1997 

Desenvolvimento do Programa Alfabetização Solidária – PAS, tendo 

como proposta de continuação dos estudos e a inclusão de 

alfabetização de jovens e adultos nas regiões Norte e Nordeste do país. 

Ainda nesta época o Brasil teve destaque no cenário internacional: V 

Conferência Internacional Sobre Educação de Adultos. 

 

Ano de 1998 

 

Surgiu o PRONERA (Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária) com o objetivo em atender às populações situadas nas áreas 

de assentamento. 

 

 

Ano de 2000 

No Brasil, no ano 2000, foi aprovado o Parecer 11/2000 que 

homologou a Resolução CNE/CEB nº. 01/2000 no que se refere às 

funções mencionadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos.  

 

 

Ano de 2003 

Programa Brasil de Alfabetização. Este programa do governo federal 

em vigência trabalha em parceria com órgãos governamentais e não 

governamentais com objetivo de realizar justiça social e abolir, ou seja, 
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eliminar o analfabetismo do país. O Ministério da Educação e Cultura 

anunciou que a EJA seria uma prioridade do Governo Federal. 

 

 

Ano de 2009 

No Brasil aconteceu a Sexta conferência Internacional de Educação de 

Adultos - VI CONFINTEA, no ano 2009, na cidade de Belém- PA. A 

finalidade deste evento foi estimular a importância da educação e 

aprendizagem de jovens e adultos. 
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3 A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL NO ENSINO 

MÉDIO 

 

 

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, intitulada como lei de diretrizes e bases 

da educação (LDB), estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Tal lei 

estabelece uma educação básica a todos os cidadãos brasileiros. No artigo 35 ela trata do 

ensino médio, sendo esta a última etapa da educação básica, tendo uma duração de três anos. 

A educação básica é o ensino infantil e o fundamental é a última etapa o ensino médio. 

  

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 
três anos, terá como finalidades: 
I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 
de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 
IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 
 

 No artigo 35 destaca-se que o ensino médio tem uma duração de três anos. Sobre o 

inciso I pode-se destacar que o perfil do aluno, ao concluir o ensino médio está diretamente 

relacionado às finalidades desse ensino, que é dar continuidade natural aos estudos, 

consolidando e aprofundando os conhecimentos adquiridos ao longo do ensino fundamental, 

sendo também uma etapa de preparação futura, seja para o ensino superior ou para fornecer 

subsídios suficientes para o desenvolvimento do pensamento crítico, que propicie ao 

educando relacionar as teorias estudadas na escola com a prática observada no cotidiano. 

 Já o inciso III diz que o indivíduo deve desenvolver um pensamento crítico. A lei de 

1996 diz que o pensamento crítico, tem que ser desenvolvido ao concluir o ensino médio, ou 

seja, o aluno que conclui o ensino médio deve ser capaz de fazer um analise crítica de um 

determinado assunto. 

 O artigo 36 da LDB, com o objetivo de mostrar o currículo do ensino médio, diz que:  

 

Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo 
e as seguintes diretrizes: 
I – destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da 
ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e 
da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao 
conhecimento e exercício da cidadania; 
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II – adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos 
estudantes; 
III – será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, 
escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das 
disponibilidades da instituição; 
IV – serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias em 
todas as séries do ensino médio. 
§ 1o Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de 
tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre: 
I – domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção 
moderna; 
II – conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 
§ 3o Os cursos do ensino médio terão equivalência legal e habilitarão ao 
prosseguimento de estudos. 
 

 Como a educação é necessária para todas as classes sociais, desde a infância até a 

melhor idade, com o intuito de reduzir as desigualdades da sociedade, a Constituição Federal 

de 1988, destaca no Artigo 205 o direito a educação. Conforme a Constituição Federal de 

1988 no artigo 205 diz que: 

 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 

 

 É explicito de maneira concisa que é dever do estado estabelecer a educação a todos 

aos cidadãos. 

 Neste tópico serão abordados os parágrafos que se fazem necessários conhecer o artigo 

21 da Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB 1996), que diz: 

 

Art. 21. A educação escolar compõe-se de: 
I – educação básica, formada pela educação infantil ensino fundamental e ensino 
médio; 
II – educação superior. 

 

 O artigo 21 da LDB estabelece a qualquer indivíduo o direito a educação básica. Este 

artigo possui dois incisos, o primeiro inciso diz que a educação básica é dividia em três partes, 

o ensino infantil, fundamental e ensino médio, no inciso II a educação superior, dar o direito 

ao individuo ingressar na faculdade. 

 Em se tratando da educação básica no art.22 da LDB está explícito que a educação 

básica tem três finalidades. Conforme no artigo 22 da LDB: 
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Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-
lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe 
meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 
 

 Quando o educando termina a educação básica na modalidade ensino médio, este 

educando tem que ser capaz de desenvolver o pensamento crítico, sendo que apenas na 

educação superior o educando terá o pleno desenvolvimento do pensamento reflexivo.  

 O artigo 208 afirma que a educação passa a ser um direito de todos, não se levando 

conta à idade. Conforme a constituição 1988, art. 208: 

 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:  
I - Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria; 
II - Progressiva extensão de obrigatoriedade e gratuidade ao Ensino Médio. 

 

 O Poder Público deve se certificar que os cidadãos tenham ensino em qualquer 

modalidade, conforme está na constituição brasileira. Observa-se que o artigo 208 da 

constituição diz que a educação é um dever do estado.  

 

 

3.1 REGULAMENTOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

 

 A Educação de Jovens e Adultos, com todas as suas dificuldades, precisa ser vista 

numa perspectiva mais ampla, não somente de alfabetização, mais sim profissional, social e 

principalmente libertadora. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB 9.394.96 

que também trata da educação de jovens e adultos veio para contribuir no desenvolvimento 

social e cultural e intelectual dos cidadãos que não tiveram acesso à educação básica (arts. 37 

e 38). 

  O art. 37 da LDB diz que para os cidadãos que não tiveram acesso ou oportunidade de 

estudar na idade própria, está previsto em lei a educação para jovens e adultos. 

 
Art. 37. É dever do estado oferecer um ensino a jovem e adulto. A educação será 
destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 
fundamental e médio na idade própria. 
§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que 
não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais 
apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições 
de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 
§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 
trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 
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§ 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a 
educação profissional, na forma do regulamento. 
 

 Pode-se observar que no § 1° do art. 37 é afirmado que o sistema de ensino deve 

assegurar o direito a educação aos jovens e adultos que não tiveram acesso à escolaridade no 

tempo próprio. Esta lei proporciona a educação apropriada a estes indivíduos. Considera-se 

que a principal questão refere-se à diminuição em relação à legislação educacional anterior, 

das idades mínimas para que os alunos jovens e adultos dos cursos supletivos, de ensino 

fundamental e de médio, possam realizar os exames que atestarão a aquisição dos 

conhecimentos previstos na base nacional comum do currículo. A diminuição da idade 

mínima para a realização desses exames está expressa nos incisos I e II do § 1° do art. 38 da 

LDB: 

 

Art. 38. A educação supletiva de jovens e adultos e um sistema de ensino destinado 
aos que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitados ao 
prosseguimento de estudos em caráter regular. 
§ 1° - Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 
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° - Os conhecimento e habilidades adquiridos pelos educando por meios 
informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.  
 

 Este artigo trata da educação supletiva de jovens e adultos. As disciplinas que serão 

cobradas nesta modalidade são aquelas que contêm a base nacional do currículo.  

 No inciso I e II cita qual a idade mínima para se matricular no ensino supletivo 

fundamental e médio, que é de quinze anos para o ensino fundamental e de dezoito anos para 

o ensino médio. 

 Outro artigo que versa sobre a educação de jovens e adultos é o Art. 4º da LDB, que 

expressa a primeira referência sobre a EJA e mostra uma oferta de educação escolar, regular 

de jovens e adultos:  

 

Art. 4º O dever do Estado com a educação será concretizado mediante a garantia de: 
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
VII – oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com característica e 
modalidade adequadas ás suas necessidades e disponibilidade garantindo-se aos que 
forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola; 

 

 O direito a educação é assegurada a todos os cidadãos brasileiros de todas as classes 

sociais desde a pré-infância até a graduação, isto é uma garantia assegurada pelas leis sobre a 

educação. 
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4 APRENDIZAGEM 

 

 

 Para compreender melhor o que é aprendizagem será descrita uma breve trajetória 

sobre as primeiras teorias nesta área, seu surgimento e os principais autores que aprofundaram 

os estudos dessa teoria. 

A teoria da aprendizagem foi lançada no final do século XIX com a finalidade de 

compreender como o ser humano se comporta, sua forma de agir, raciocinar, aprender e como 

muda de comportamento. Alguns autores que estudaram e pesquisaram sobre o assunto 

podem ser citados: Watson, Skinner e Piaget. Eles buscavam compreender melhor os 

processos de ensino-aprendizagem. Com o surgimento dessas teorias de aprendizagem os 

estudiosos pesquisaram e obtiveram respostas através de técnicas experimentais e observações 

que possibilitaram o entendimento das razões pelas quais alguns alunos tem mais facilidade 

de aprender do que outros. Atualmente há uma busca constante de novas descobertas e o que 

já se conhece está em constantes mudanças. O surgimento de novas tecnologias possibilita 

que os horizontes da sociedade para o conhecimento se expanda mais e mais. 

 Do século XIX até os dias de hoje a educação, em termos de pesquisas, se desenvolve 

rapidamente e muitas teorias relacionadas a ela surgiram. Cada uma delas tem um propósito 

diferente. Algumas até parecidas. Contudo são diferentes e contribuem de diversas maneiras 

para o ensino. 

 Um dos grandes focos dessas teorias tem sido o processo de ensino-aprendizagem, que 

busca entender melhores formas de ensino. Um dos grandes nomes que será citado neste 

trabalho é o pesquisador norte-americano David Paul Ausubel. Suas pesquisas começaram a 

serem apresentadas em 1963. No entanto sua teoria era o oposto da principal teoria de 

aprendizagem da época. 

 O behaviorismo predominava nesta época e confiava-se que o meio podia influenciar 

no aprendizado dos alunos. Esta teoria vai de encontro à de Ausubel, pois desconsidera o que 

o aluno já conhece. Durante esse período ocorreram varias mudanças para a comunidade 

científica, devido ao surgimento de novas descobertas e teorias. Uma dessas teorias é a da 

aprendizagem significativa, que tem ganhado grande força na educação atualmente. 

 Desta forma, redimensionaremos a pesquisa para dois campos a saber: aprendizagem 

mecânica e aprendizagem significativa. 

 

 



48 
 

 

4.1 APRENDIZAGEM MECÂNICA 

 

 

 A Aprendizagem mecânica ou arbitrária ocorre quando o indivíduo adquire 

conhecimento superficialmente sobre um determinado tema. Não é um aprendizado sólido, 

nem suficiente para desenvolver uma boa sequência de raciocínio lógico das matérias 

estudadas, pois neste modelo de aprendizagem não se tem ou faz uma relação concreta e 

adequada com a estrutura cognitiva. O novo conceito não está relacionado a qualquer coisa já 

conhecida. 

  Quando algo é aprendido de forma mecânica ou arbitrária o sujeito irá sentir 

dificuldades para receber novas informações relacionadas ao assunto ensinado anteriormente, 

pois não aprendeu significativamente. 

  A aprendizagem mecânica é utilizada quando o aluno não entender o que está sendo 

abordado ou sem entender o que significa, de maneira rápida e arbitrária.  Segundo Ausubel 

(1978 apud MOREIRA 2006, p.16): 

 

[...] a aprendizagem mecânica (ou automática) como sendo aquela em que as novas 
informações são aprendidas praticamente sem interagirem com conceitos relevantes 
existentes na estrutura cognitiva, sem ligarem-se a conceitos subsunçores 
específicos. A nova informação é armazenada da maneira arbitraria e literal, não 
interagindo com aquela já existente na estrutura cognitiva e pouco ou nada 
contribuindo para uso elaboração e diferenciação. 

 

 Quando se trata da disciplina de física, os alunos já têm em mente que irão 

simplesmente decorar ou memorizar leis, conceitos e fórmulas para aplicarem em um 

determinado problema que o professor discorre em uma aula, ou seja, uma aprendizagem 

mecânica, que é um conhecimento de “última hora”, que servirá somente naquele instante e 

posteriormente será esquecido. 

 Segundo Ausubel a aprendizagem mecânica é quando o indivíduo aprende novas 

informações sem interagir com o conceito tratado. Um exemplo disso seria um estudante 

aprender que o pneu de uma bicicleta, se movimentando no asfalto, sofre ação de uma força 

de atrito, sem antes saber o que vem a ser força de atrito. 

 

 

4.2 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 
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 A aprendizagem significativa ocorre quando o indivíduo faz uma interação entre o 

conhecimento que está sendo adquirido com algum conhecimento prévio presente em sua 

estrutura cognitiva, ou seja, um conceito subsunçor. Se não houver um conceito subsunçor 

não haverá uma aprendizagem significativa; será apenas uma simples memorização. Sendo 

assim, conforme a teoria de Ausubel, ocorrerá uma aprendizagem significativa. O 

conhecimento existente enriquecerá cada vez mais os novos conceitos aprendidos. Esta teoria 

de ensino veio para ajudar o professor em sala de aula. Segundo Ausubel (1980), 

aprendizagem significativa é um processo no qual o indivíduo relaciona uma nova informação 

(um novo conhecimento) de forma não arbitrária e substantiva (não-literal) com aspectos 

relevantes presentes na sua estrutura cognitiva de aprendiz. 

  A aprendizagem significativa não acontece apenas na retenção de novos 

conhecimentos para a estrutura cognitiva, mas também ela desenvolve a transferência do 

conhecimento para sua possível utilização em um assunto diferente daquele em que ela se 

concretizou. Na teoria da aprendizagem significativa apreciações expressas de forma 

simbólica tendem a interagir de modo substantivo e de maneira selecionada com os esquemas 

de assimilação do aprendiz. 

 Quando se expressa que o conteúdo foi abordado de maneira substantiva quer dizer 

não literal, não ao “pé-da-letra” e não arbitrária, significa que a interação não ocorre de 

maneira desorganizada, mas sim com algum conhecimento especificamente relevante já 

existente na estrutura cognitiva do sujeito que se pretende ensinar. 

 A teoria de David Ausubel tem aspecto relevante no ensino de muitas matérias e 

conteúdos específicos. Em física há que se destacar que seu fator contribuinte se dá pelo fato 

de ajudar tanto aluno quanto professor. Este fator é a necessidade do professor conseguir 

realizar a associação entre a física e o cotidiano dos alunos, fazê-los entender a aplicabilidade 

da matéria e sua grande importância para sua formação, ou seja, usar conceitos subsunçores 

da estrutura cognitiva para que eles entendam novos conceitos. 

 Estes professores necessitam de informações para que se inicie o processo de 

aprendizagem significativa. É importante o professor conhecer seus alunos, o que ele conhece 

sobre o assunto de Física, como ele associa assuntos anteriormente estudados com o novo 

conhecimento adquirido e se eles conseguirão aplicar aquele conhecimento no seu dia a dia. 

Essa interação aluno e professor facilita muito a satisfação de ambos, pois a aprendizagem 

ocorrerá de naturalmente. Ambos se beneficiam nesse processo, pois o indivíduo aprende de 
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forma eficaz e o professor atinge seu objetivo, que é orientar o indivíduo no aprendizado de 

novos conceitos. 

 

 

4.2.1 Material potencialmente significativo 

 

 

 Na teoria de Ausubel os materiais potencialmente significativos são compatíveis com 

a estrutura cognitiva previa do aprendiz. O aproveitamento destes materiais dependerá de 

motivação para realizar um conjunto de operação cognitiva das quais resulta o aprendizado. 

Estas operações cognitivas caracterizam o aprendizado, e começam pela identificação de 

conceito previamente conhecidos relacionados as novas proposições. Segundo Ausubel (1978 

apud MOREIRA 2006, p.19): 

 

[...] a essência do processo de aprendizagem significativa é que ideias 
simbolicamente expressas sejam relacionadas, de maneira substantiva (não literal) e 
não arbitraria ao que o aprendiz já sabe, ou seja a algum aspecto de sua estrutura 
cognitiva especificamente relevante (isto é, um subsunçor) que pode ser, por 
exemplo, uma imagem, um símbolo, um conceito ou uma proposição já 
significativa. 
 

 Compreende-se através disto que para a ocorrência da aprendizagem significativa é 

indispensável à seleção ou produção de um material com essa característica designada por 

Ausubel como potencialmente significativo. 

 Para que este material tenha a característica necessária, duas principais questões 

precisam ser levadas em conta: 

� A natureza do material; 

� A natureza da estrutura cognitiva do educando. 

 Do primeiro entende-se que o material potencialmente significativo não pode ter uma 

natureza arbitrária e não literal. Este material precisa ter critérios ao ser escolhidos e ter uma 

lógica concreta para selecionar alguma coisa que realmente possa ser usado como conceito, 

ideia ou símbolo subsunçor. 

 Do segundo considera-se se há algum conceito ou preposição presente na estrutura 

cognitiva do aluno que possa ser aproveitado como conceito subsunçor. 
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 Conclui-se que é necessário haver significado lógico às matérias e estes precisam ser 

analisados e achados presentes na estrutura cognitiva do aluno. Juntas, estas duas preposições 

qualificarão o material como potencialmente significativo. 

 Ausubel, em um de seus livros, dá exemplo na física de como é feita a utilização de 

um material potencialmente significativo. De acordo Ausubel (1978 apud MOREIRA 2006, 

p.21):  

 

[...] um estudante pode aprender a lei de Ohm, a qual indica que, num circuito, a 
corrente é diretamente proporcional à voltagem. Entretanto, essa proposição não será 
aprendida de maneira significativa a menos que o estudante já tenha adquirido, 
previamente, os significados dos conceitos de corrente, voltagem, resistência, 
proporcionalidade direta e inversa (satisfeitas estas condições, a proposição é 
potencialmente significativo, pois seu significado lógico é evidente), e a menos que 
tente relacionar estes significados como estão indicados na lei de Ohm.  

 

 Para uma aprendizagem significativa o material a ser utilizado deverá conter os 

conceitos de corrente, voltagem, resistência e proporcionalidade direta e indireta. Mas se estes 

conceitos não estiverem organizados de maneira coerente na estrutura cognitiva do aluno e 

aprendidos de maneira a ser utilizado como conceito subsunçor, ele não terá um potencial 

significativo. 

 Quando for analisar qual material significativo utilizar no ensino de novos conteúdos é 

necessário considerar as condições necessárias, porquanto se o material escolhido não possuir 

potencial significativo, a aprendizagem significativa dificilmente ocorrerá. Nesta concepção o 

professor deve usar mecanismos adequados para potencializar a aprendizagem significativa 

dos alunos em sala de aula, proporcionando assim um aprendizado real e não uma 

aprendizagem mecânica. O interessante é abordar o conteúdo quando se trata da disciplina de 

física mostrando aos alunos que Física não é simplesmente cálculo e sim fenômenos que estão 

presentes em nosso cotidiano. 

 O professor, para ser um bom educador, precisa estar atento com relação aos alunos e 

se preocupar com os conhecimentos prévios. Para que ocorra isto o professor precisa ter um 

diálogo com seus alunos e, a partir daí, começar a construir sentido sobre o assunto que o 

indivíduo já conhece e que leva na bagagem. 
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5 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

 Com intuito de verificar o ensino de Física na educação de Jovens e adultos e observar 

se o professor associa os conteúdos que são lecionados em sala de aula com o cotidiano, foi 

realizado uma pesquisa com três turmas, do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio 

do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos Marechal Rondon, localizada no Centro 

do município de Presidente Médici.  

 O CEEJA Marechal Rondon atende cinco modalidades de ensino em diferentes níveis. 

As modalidades oferecidas pela escola CEEJA são curso de suplência semestral para o ensino 

fundamental e médio; curso de suplência no sistema modular para o ensino fundamental e 

médio; exame de suplência geral no ensino fundamental e médio, mais conhecido como 

provão; exame de suplência geral seriado, no ensino fundamental de 5° ao 9° ano e ensino 

médio. 

 Das cinco modalidades existentes na escola foi escolhida para a presente pesquisa 

apenas uma, o exame de suplência geral seriado. Nesta modalidade a escola atendeu no 

primeiro semestre de 2015, um total de 116 alunos no ensino fundamental de 5° ao 9° ano e 

152 alunos no ensino médio, totalizando no geral uma quantidade de 268 alunos matriculados. 

A realização da pesquisa foi em três etapas: a primeira deu-se pela observação, ou seja, 

análise da metodologia de Ensino na disciplina de Física em um bimestre; a segunda, a 

aplicação de um questionário abordando aspecto sócio-educativos e a terceira foi uma 

aplicação de um questionário ao professor. A conclusão das etapas foi permitida após o 

término de dois bimestres, totalizando 100 dias letivos. 

Na primeira etapa pode-se perceber que ocorreram duas metodologias de ensino em 

um bimestre. No início das aulas o professor serviu-se do método tradicional explicando o 

conceito físico, passando exercícios e utilizando fórmulas.  

Já no meio do bimestre a escola recebeu um novo livro didático. As propostas de 

ensino foram redimensionadas para melhor aproveitamento do material, sendo necessária a 

mudança de metodologia de ensino para compreensão das atividades propostas. Este novo 

livro abordava o conteúdo de física no cotidiano. 

 Para início da segunda etapa foi distribuído o questionário individual para os alunos 

de 1° ao 3° ano com o intuito, como já descrito, de conhecer os aspectos pessoal e escolar, 
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com relação aos livros didáticos e aos métodos de ensino que foram aplicados nas aulas de 

Física em um bimestre. 

O quantitativo de questionários aplicados e analisados de um total de sessenta e nove 

questionários foram distribuídos da seguinte forma: quatorze no primeiro ano, vinte e nove no 

segundo e vinte e seis no terceiro ano. 

Na terceira etapa foi aplicado um questionário ao professor de Física, a fim de 

conhecer sobre aspectos pessoais e profissionais. 

 A síntese das informações dos questionários será apresentada no capítulo 

subsequente. 
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6 ANÁLISE DAS OBSERVAÇÕES 

 

 

 As observações foram realizadas com intuito de conhecer melhor o ambiente do aluno, 

a interação de alunos e professor e vice-versa. Observou-se o trabalho do professor, sua 

maneira de ensinar e os métodos utilizados em sala de aula. No início do bimestre o professor 

utilizava um livro didático de sua própria escolha e o auxílio da internet, para todas as turmas 

observadas. O professor formado em Física e trabalha se com as 3 (três) turma pesquisada. 

  Para cada turma elaborou-se uma tabela que contém as seguintes informações: série, 

conteúdo e duração das aulas. 

 Nos quadros 2, 3 e 4, observa-se o conteúdo lecionado pelo professor em cada turma e 

a duração das aulas. Devido à semana pedagógica e aos feriados ocorridos durante o bimestre, 

as aulas foram reduzidas. 

 

 

6.1 OBSERVAÇÃO NO PRIMEIRO ANO 

 

 

 Na turma do primeiro ano a aula iniciou com uma quantidade de 31 alunos, algumas 

aulas tiveram duração de 40 e outras de 50 minutos cada. Esta turma teve vinte aulas durante 

um bimestre e foram abordados os seguintes conteúdos que estão expostos abaixo no quadro 

2. 

 

 

Quadro 2: Conteúdos e distribuição de tempo estudado em um bimestre do primeiro ano do ensino médio da 
EJA. 

1º Ano Conteúdo  Duração 

 

1° 

Notação científica  

Explicou potência de dez. 

50 minutos  

 

2° 

Notação científica 

Exercícios de potência de dez. 

50 minutos  

 

3° 

Notação científica 

Exercícios de notação cientifica. 

50 minutos  
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4° 

Sem energia, nada feito! 

Exercício: Duas questões para responder e debater na 

página 14. 

40 minutos  

5° Energia para o trabalho do homem primitivo 40 minutos  

 

6° 

Energia para o trabalho do homem primitivo 

Trabalho: Duas questões para entregar da página 15. 

40 minutos  

 

7° 

O ser humano e a energia  

Exercícios: três questões para debater da página 16. 

40 minutos  

 

8° 

Energia para o trabalho do homem industrial  

Exercícios: Fazer uma pesquisa sobre a primeira máquina a 

vapor e sua história e funcionamento, da página 18. 

40 minutos  

9° A energia térmica empregada nas maquinas a vapor. 

Exercício: Resolver uma questão do Enem da página 19. 

40 minutos  

10° Calor e temperatura  40 minutos  

11° Calor e temperatura 40 minutos 

12° Energia Cinética  40 minutos 

 

13° 

Energia Cinética 

Trabalho: Responder as três questões da página 22 e 

entregar. 

40 minutos 

14° Energia Cinética e Calor e trabalho  40 minutos 

15° Calor e trabalho 40 minutos 

16° Formas de transmissão de calor 

Exercícios: Resolver as duas questões do Enem, página 24. 

40 minutos 

17° Energia para o trabalho do homem tecnológico  

Exercícios: Três questões da página 25. 

40 minutos 

18° As usinas de eletricidade. 50 minutos 

19° As usinas de eletricidade e por fim, o rei Sol. 50 minutos 

20° Prova. 50 minutos  
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 As três primeiras aulas versaram sobre notação científica. O professor, antes de iniciar 

qualquer novo conteúdo, procurava expor alguns conceitos prévios e necessários para que os 

alunos conseguissem entender um novo conteúdo.  No caso da notação científica o professor 

procurou antes explicar potência de dez para que os alunos conseguissem resolver os 

exemplos e entende se melhor o conteúdo em questão. Foi observado que o professor 

conseguiu fazer uma boa abordagem dos conteúdos e os alunos aparentemente conseguiram 

entender o conteúdo passado. 

 Em uma das aulas o professor relatou que mesmo tendo explicado os conceitos prévios 

antes de iniciar notação científica, os alunos sentiram muita dificuldade ao fazer os exercícios. 

No início do bimestre o professor utilizava um livro didático de sua própria escolha e o 

auxílio da internet que os alunos não tinham acesso. O professor passava os conteúdos e os 

exercícios na lousa. Depois destas três aulas, após a notação científica, foi introduzido um 

novo método de ensinar física, sem a utilização de conceitos matemáticos e fórmulas, com a 

adoção pela escola de um novo livro didático que os alunos tiveram acesso. Foi abordado à 

física de uma maneira diferente, ou seja, foi passado aos alunos a física sempre associada aos 

conceitos físicos do cotidiano dos alunos, o que os alunos basicamente conhecem, ou seja, 

que já existe na estrutura cognitiva deles. 

 A chegada de livros para a Instituição propiciou a retomada dos conteúdos e 

metodologias até então adotados. O professor relatou que a utilização do novo material 

implicaria em recursos e ambientes adequados. Além de não possuir os mesmos, as turmas 

tinham sido remanejadas para um prédio emprestado (Escola de Ensino Fundamental – 1º ao 

5º ano) devido a uma necessária reforma. Mesmo assim, pude perceber que os alunos 

gostavam e estavam mais atentos às aulas, faziam bastante questionamentos sobre os assuntos 

abordados. 

 Na quarta aula o professor iniciou com um capítulo com o seguinte tema: Sem energia, 

nada feito, que está exposta na página 13 do livro adotado pela escola. Sempre ao término de 

cada título ou subtítulo tem umas perguntas para responder, o professor sempre aplicava para 

os alunos responderem em grupos e fazia debates sobre as questões. Muitas vezes o tempo 

não era suficiente e as questões ficavam como atividade para casa. 

 Na quinta e sexta aula o professor explicou o conteúdo e passou trabalho para casa 

valendo 2,5 pontos, para os alunos entregarem na próxima aula. Após o professor explicar as 

aulas 10°, 11°, 12° e 13° também foi passado um trabalho valendo 2 pontos, contendo três 

perguntas que estão no livro na página 22. 
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 No final do bimestre o professor avaliou os alunos da seguinte forma: dois trabalhos 

no valor de 4,5 e três pontos de atividade em classe e uma avaliação no valor de 2,5. 

 

 

6.2 OBSERVAÇÃO NO SEGUNDO ANO 

 

 

 Na turma de segundo ano as aulas iniciaram com 44 alunos. Em um bimestre houve 

dezoito aulas no total, sendo que algumas tiveram duração de 40 minutos e outras de 50 

minutos. Foram abordados os seguintes conteúdos e executados atividade e trabalhos que 

estão descritas no quadro 3 abaixo. 

 

 

Quadro 3: Conteúdos e distribuição de tempo estudado em um bimestre do segundo ano do ensino médio da 
EJA. 

2°Ano Conteúdo Duração 

1 Temperatura  
Definições  

50 minutos 

2 As Escala modernas  

Explicações e exercícios  

50 minutos. 

3° Temperatura. As Escala modernas 

Resolução dos exercícios. 

50 minutos. 

4° Dilatação térmica 50 minutos  

5° Luzes, câmera, ação. 

Explicação 

40 minutos 

6° Uma breve história da luz. 40 minutos 

7° Uma breve história da luz. 

Trabalho: Três questões para resolver na página 194. 

40 minutos  

8° Uma breve história da luz. 

Exercícios: Três questões para resolver em casa na página 195. 

40 minutos  
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9°  O receptor de luz que nos é mais familiar: o olho humano. 

Máquina fotográfica. 

Exercícios: Duas questões da página 199. 

40 minutos  

10° Fonte de luz e calor. 

Explicação. 

40 minutos  

11° Fontes de luz e calor. 40 minutos  

12° Fontes de luz e calor. 

Trabalho: Três questões da página 201. 

40 minutos  

13° As cores da luz visível. 

Explicação: Sobre o físico inglês Isaac Newton, e o fenômeno 

dispersão da luz. 

50 minutos  

14° As cores da luz visível.  

Explicou reflexão. 

50 minutos  

15° As cores da luz visível.  

Exercícios: Duas questões da página 202. 

50 minutos  

16° Projetor e refletores de luz: do objeto para os olhos. 

Explicação: Sobre refração, lentes divergentes convergentes e 

objetos não luminoso. 

50 minutos  

17° Projetor e refletores de luz: do objeto para os olhos. 

Exercícios: Duas questões da página 203. 

50 minutos 

18° Avaliação. 50 minutos 

 

 

 A primeira aula foi sobre conteúdo de temperatura. O professor explicou como 

funciona um termômetro e, em seguida, definiu temperatura, calor e equilibro térmico. Os 

alunos se mantiveram em silêncio escrevendo o que estava sendo passado. No segundo dia 

explicou sobre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin e foi passado no quadro sobre cada 

uma e feito alguns desenhos. 

 No terceiro dia continuou o assunto da aula anterior e passou vários exercícios. Na 

quarta aula resolveu exercícios da aula anterior e iniciou o assunto de dilatação térmica 
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definindo e comentando bem resumidamente que existem outros tipos de dilatação. O 

professor explicou bem, mas não aprofundou no conteúdo, pois o tempo é curto. 

 Já na quinta aula foi adotado o novo livro didático pela escola. Iniciou-se um capítulo 

com tema LUZ, CÂMARA, AÇÃO, a física no dia a dia. Neste capítulo os alunos puderam 

aprender sobre alguns fenômenos ópticos, instrumentos ópticos, olho e máquina fotográfica, o 

raio de luz, dispersão da luz, reflexão, difração, refração, lentes divergentes e convergentes. 

Em todas estas aulas os alunos se mostraram bem participativos. 

 O professor interagiu com os alunos e vice-versa, as aulas foram descontraídas e 

animadas. Algumas atividades eram feitas em sala de aula e em grupos os alunos debatiam 

sobre o conteúdo e algumas atividades eram trabalhos para casa que valia nota. Um ponto 

negativo: quando o professor fazia muita leitura no livro os alunos ficavam um pouco 

dispersos, pois a aula se tornava chato e cansativo. Na última aula teve uma avaliação sobre o 

capítulo, valendo 2,5 pontos, e foi de pesquisa e em dupla. 

 No final do bimestre o professor avaliou os alunos da seguinte forma: dois trabalhos 

no valor de 4,5 e três pontos de atividade em classe e uma avaliação no valor de 2,5. 

 

 

6.3 OBSERVAÇÃO NO TERCEIRO ANO 

 

 

 As aulas iniciaram com 46 alunos. Algumas tiveram duração de 40 minutos e outras 

de 50 minutos. Esta turma teve dezessete aulas durante um bimestre e foram abordados os 

conteúdos descritos no quadro 4 abaixo. 

 

 

Quadro 4: Conteúdos e distribuição de tempo estudado em um bimestre do terceiro ano do ensino médio da 
EJA. 

3º Ano  Conteúdo  Duração 

1° A carga elétrica 

Definição 

50 minutos  

2° A carga elétrica 

Exemplos  

50 minutos  

3° A conservação e a quantidade da carga 50 minutos  
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Exemplos 

4° A carga elétrica. A conservação e a quantidade da carga 

Cinco exercícios sobre o conteúdo e suas resoluções. 

50 minutos  

 

5° 

Um choque elétrico na modernidade 

Explicação 

Exercícios: Três questões da página 342. 

40 minutos  

6° Os benefícios trazidos pela eletricidade. 

Trabalho: Duas questões da página 343. 

40 minutos  

7° Grandeza Física que caracterizam os aparelhos elétricos 

Explicação. 

40 minutos  

8° Grandeza Física que caracterizam os aparelhos elétricos 

Exercícios: Três questões da página 346. 

40 minutos  

9° Qual é a origem da eletricidade? 40 minutos  

10° Materiais condutores e isolantes. 40 minutos 

11° Interpretando a experiência  40 minutos 

12° O circuito Elétrico.  40 minutos  

13° A instalação Elétrica residencial. 50 minutos  

14° Montando tomadas e interruptores. 

Exercícios: Três questões do Enem da página 354. 

50 minutos  

15° Vídeo 

Sobre: A eletricidade 

50 minutos  

16° Vídeo 

Sobre: A eletricidade  

50 minutos 

17° Avaliação  50 minutos 

 

 Como se observa, da primeira até a quarta aula foi explicado aos alunos sobre carga 

elétrica e a fórmula � � ��. Ainda foi realizada uma pequena introdução sobre átomo, 

elétrons, prótons e nêutrons. Durante estas quatro aulas foram passados cinco exercícios sobre 

o assunto. 
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A partir da quinta aula começou-se a utilizar o novo livro didático adotado pela escola. 

A aula iniciou com o tema: Um choque elétrico na modernidade. Neste capítulo abordaram-se 

as propriedades elétricas que caracterizam os equipamentos que são utilizados diariamente em 

casa e como é feita as instalações elétricas. 

 Neste capítulo também foi abordado os seguintes assuntos: tensão, frequência elétrica, 

potência elétrica, corrente contínua, corrente alternada, fase, fio fases e fio neutro, energia 

elétrica, eletrostática, carga elétrica, atração e circuito elétrico. 

 Dá nona até a décima terceira aula o professor dividiu a sala em cinco grupos, separou 

temas para todos os grupos e pediu que os alunos fizessem um relatório sobre o tema passado. 

Na medida em que o professor fosse explicando os conteúdos os alunos entregariam os 

relatórios. 

 Para enriquecimento das aulas foram utilizados vídeos sobre a eletricidade. A prova 

teve valor de 2,5 pontos e foi de pesquisa e em dupla. 

 No final do bimestre o professor avaliou os alunos da seguinte forma: um trabalho e 

um relatório no valor de 4,5 e três pontos de atividade em classe e uma avaliação no valor de 

2,5. 
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7 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO 

 

 

 O questionário foi aplicado para as turmas de primeiro, segundo e terceiro ano. Neste 

questionário constam vinte perguntas fechadas e cinco abertas, sendo que duas foram 

canceladas. O questionário foi dividido em três etapas para melhor compreensão. A primeira 

parte do questionário contém perguntas sobre as situações pessoais, sociais e econômicos dos 

alunos. 

 A segunda contém perguntas de conhecimento, dificuldade e interesse dos alunos na 

disciplina de Física. Já a terceira contém perguntas sobre o método de ensinar física em sala 

de aula e uma comparação dos dois livros didáticos. 

 

 

7.1 ANÁLISES DAS QUESTÕES DE ORDEM SOCIO-ECONÔMICA 

 

 

 O questionário elaborado se encontra no apêndice A. O gráfico 1 abaixo mostra o 

resultado da pergunta sobre a idade dos alunos do primeiro ano. 

 

Gráfico 1: Mostra a idade dos alunos do ensino médio que estudam no CEEJA Marechal Rondon. 

 

 

 A maioria dos alunos pesquisados encontra-se entre os nascidos de 1990 a 1997, ou 

seja, uma faixa etária de 18 a 25 anos (69%), seguida da parcela entre 26 a 35 anos, numa 

69%

20%
11%

De 18 a 25 anos De 26 a 35 anos De 36 a 45 anos

Q1. Qual sua idade?

De 18 a 25 anos De 26 a 35 anos De 36 a 45 anos
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porcentagem de (20%). A minoria encontra-se entre 36 a 45 anos, totalizando um percentual 

de (11%). 

 

Gráfico 2: Sexo, local de moradia e estado civil dos alunos do ensino médio no CEEJA Marechal Rondon. 

 

 

 Quanto ao gênero, a maior parte, com 52% dos alunos, é do sexo masculino, e 48% 

feminino; 63% moram na zona urbana e 37% na zona rural. Sendo avaliada no requisito de 

estado civil, a maior parte, 70%, é solteira; 25% casados e 5% divorciados. 

 

Gráfico 3: Os alunos que trabalham e os que não trabalham do ensino médio estudam no CEEJA Marechal 
Rondon. 

 

 

  A informação contida no gráfico 3 aponta pequena diferença entre os alunos que 

trabalham e os que não trabalham: 51% e 49%.  

 

52%

48%

63%

37%

70%

25%

5%

Sexo Zona Estado civil

Informações pessoais

Masculino Feminino Urbana Rural Solteiro Casado Divorciado

51%

49%

Trabalham Não Trabalham

5. Tem um emprego formal?

Sim Não
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Gráfico 4: Mostra as horas trabalhadas por dia dos alunos do ensino médio no CEEJA Marechal Rondon. 

 

 

 

 Dos alunos que trabalham, 75% trabalham entre 8 a 10 horas por dia e 25% entre 6 a 

7 horas. 

 

Gráfico 5: Os alunos do ensino médio que pararam e os que não pararam de estudar, no CEEJA Marechal 
Rondon 

 

 

 Pode-se verificar que maior parte dos alunos da EJA (80%) abandonou os estudos em 

algum período e uma pequena parcela (20%) nunca parou de frequentar a escola. A questão 

nove é uma pergunta aberta para que os alunos possam descrever os motivos que levaram a 

parar de estudar. E dos motivos que levaram os alunos a pararem de estudar, dois alunos 

afirmaram que não encontraram vaga e sempre ficavam na lista de espera e outro relatou que 

queria estudar, mas o marido impedia. Outros dois apontaram como impedimento a falta de 

75%

25%

Entre 8 a 10 horas Entre 6 a 7 horas

6. Em média, quantas horas por dia você trabalha?

Horas trabalhadas
Horas trabalhadas

80%

21%

Sim Não

8. Já parou de estudar alguma vez?

Sim Não
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transporte entre a área rural e a urbana e outros por problemas familiares, saúde, falta de 

interesse, mudança de cidade e por não conseguir aprender nada. 

 Alguns alunos disseram textualmente que: 

� “Eu trabalho durante o dia e ter que estudar a noite ficava muito pesado”. 

�  “O desânimo e preguiça”. 

�  “Motivo de não aprender nas aulas e desisti porque achava difícil”. 

�  “O emprego eu trabalhava não possibilitava o meu estudo” 

� “Perdi minha bebê e meu marido, sofri acidente de modo eu precisava de cuidados em 

casa”. 

� “Falta de vontade de estudar mais agora percebi que sem estudar não sou nada”.  

� “Por desinteresse e preguiça de ir à escola e procurava emprego”.  

� “Por não ter uma professora de libras” 

 As questões dez e onze foram desconsideradas, pois geraram dúvidas nos alunos. As 

respostas para a questão doze se encontra no gráfico 6, onde foi perguntado aos alunos quais 

motivos os levaram a procurar a educação de jovens e adultos para concluir o ensino médio. 

 

Gráfico 6: Mostra os motivos que levaram os alunos do ensino médio a procurar a Educação de Jovens e 
Adultos. 

 

 

 Como se observa no gráfico 6, a maior parte dos alunos (40%) responderam ser para 

concluir o ensino médio, (35%) para fazer um curso superior; (13%) para conseguir um 

emprego melhor, (2%) por exigência do trabalho, (6%) outros e (4%) marcaram mais de uma 

alternativa. 

35%
40%

13%

2%
6% 4%

Para fazer um
curso superior

Para concluir o
Ensino Médio

Para conseguir
um emprego

melhor

Por exigência do
trabalho

Outros Mais de uma
alternativa

12. Qual o motivo principal que o levou a procurar a 
Educação de Jovens e Adultos?
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 Como vimos, a educação de Jovens e adultos tem por finalidade escolarizar aquelas 

pessoas que não tiveram oportunidade de estudar no tempo certo e as que pessoas têm 

dificuldades de acesso à escola. Foi perguntado então aos alunos se enfrentavam atualmente 

alguma dificuldade para estudar. As respostas estão no gráfico 7. 

 

Gráfico 7: Mostra as dificuldades que os alunos do ensino médio tiveram para estudar atualmente no CEEJA 
Marechal Rondon. 

 

 

 Analisando o gráfico, 7 pode-se detectar que (50%) dos alunos não encontram 

nenhuma dificuldade para frequentar a Escola, (11%) relatam cansaço, (10%) responderam a 

inadequação dos horários de trabalho com os de estudo, para (7%) o trabalho atrapalha, (6%) 

responderam outras dificuldades, (7%) marcaram mais de uma alternativa e (3%) disseram ser 

problemas familiares. 

 

 

 

 

50%

11%

6%
10%

6%
3%

7% 7%

13. Quais as principais dificuldade que você 
enfrenta para estudar atualmente?
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7.2 ANÁLISES DAS QUESTÕES SOBRE A DISCIPLINA DE FÍSICA  

 

 

 Nessa parte será analisado o conhecimento dos alunos com relação à disciplina de 

Física, seus interesses pela disciplina e por quais meio se informam, a dedicação aos assuntos 

ligados à Física, o tempo dedicado à disciplina e suas dificuldades de aprender a disciplina. 

 Na questão dezesseis foi perguntado aos alunos qual é o interesse por assunto ligado à 

física. Pediu-se também que os alunos avaliassem com uma nota de zero a dez, sendo zero 

para nenhum interesse e 10 muito interesse. As respostas estão no gráfico 8. 

 

Gráfico 8: Mostra as notas que os alunos do ensino médio do CEEJA Marechal Rondon deram para o assunto 
ligado a Física. 

 

 

 Como se observa, (80%) deram nota entre 0 a 6 e (20%) entre 7 a 10, o que 

demonstra o baixo interesse dos alunos com relação à física. Na questão dezessete foi 

perguntado aos alunos em qual meio se informam a respeito de Física. O gráfico, 9 mostra as 

respostas dos alunos. 

 

80%

20%

Entre 0 a 6 Entre 7 a 10

16. De 0 a 10, qual seu interesse por assunto ligado á física 
(0: nenhum interesse, 10: muito interesse)?

Notas Notas
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Gráfico 9: Qual o meio que os alunos do ensino médio do CEEJA Marechal Rondon se informam a respeito da 
Física. 

 

 

 Sobre as informações obtidas no gráfico 9, (44%) dos alunos responderam ser na 

escola; (23%) marcaram mais de uma alternativa; (10%) na internet; (7%) conversando com 

pessoas; (6%) pela televisão; (6%) nenhum, pois não se interessam por física; (4%) em livros 

e (0%) na mídia impressa. Destas respostas percebe-se que a maioria dos alunos obtém 

conhecimento de física na escola. 

10%

6% 7%
4%

44%

0

6%

23%

17. Através de qual(is) meio(s) você se informa a respeito 
da física? 



70 
 

 

Gráfico 10: Mostram quantas horas os alunos do ensino médio do CEEJA Marechal Rondon tiraram 
semanalmente para estudar Física. 

 

 

 Em relação ao tempo que estudam Física, (47%) dos alunos disseram entre 1 a 2 

horas; (45%) não estudam nem uma hora e 8% estudam 5 horas semanalmente fora da sala de 

aula. 

 Ao perguntar aos alunos sobre quais dificuldades encontram para aprender física, 

obteve-se as respostas mostradas no gráfico, 11 abaixo. 

 

 

Gráfico 11: Mostra as maiores dificuldade que os alunos do ensino médio do CEEJA Marechal Rondon 
encontram para aprender Física. 

 
 

  

45% 47%

8%

Não Estudam Entre 1 a 2 horas  5 Horas

18. Em média, quantas horas você estuda física 
semanalmente fora da sala de aula?

Não Estudam Entre 1 a 2 Horas 5 Horas
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com o dia-a-dia

Desinteresse sobre
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Dificuldade de
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devido a
metodologia de
ensino utilizada

Nenhuma

19. Qual sua maior dificuldade em aprender física? 
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 Sobre as maiores dificuldades para se aprender física, (48%) apresentam dificuldade 

em entender os nomes ou termos utilizados, (21%) a metodologia de ensino utilizada, (15%) 

nenhuma dificuldade, (10%) compreender a relação tema com o dia-a-dia e (6%) tem 

desinteresse sobre o tema.   

 Na questão vinte foi perguntado aos alunos de que forma compreendem melhor 

conteúdo de física. As respostas estão no gráfico, 12 abaixo. 

 

Gráfico 12: Mostra de que forma os alunos do ensino médio do CEEJA Marechal Rondon compreende melhorar 
o conteúdo de Física. 

 

 

 Pode-se verificar que (38%) julga que teria facilidade com o uso de vídeos e 

imagens, (26%) com discussões livres em sala de aula, (17%) com o uso de filmes e 

documentários, (15%) marcaram mais de uma alternativa, (4%) não respondeu e (0%) marcou 

com quadro negro. 

 A questão vinte e um é aberta. Os alunos poderiam dizer livremente sobre qual 

assunto de Física possuíam maior dificuldade para aprender. Das respostas destacam-se: 

notação científica, energia, a fonte primária de luz, grau, tempo, escala Celsius e Fahrenheit e 

assuntos ligados à eletricidade.  

 

 

0

38%

17%

26%

15%

4%

Apenas com o
quadro negro

Com o uso de
vídeos e
imagens

Com o uso de
filmes e

documentários

Com discussões
livres em sala de

aula

Mais de uma
alternativa

Não informado

20. De que forma você compreenderia melhor o conteúdo 
de física? 
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7.3 ANÁLISES DAS QUESTÕES DO LIVRO DIDÁTICO E O MÉTODO DE ENSINO 

 

 

 Para sintetizar os resultados obtidos, realizou-se uma análise dos rendimentos entres os 

livros didáticos e os métodos utilizados para ensinar física em sala de aula, a fim de analisar 

em qual livro didático e qual método os alunos se adaptaram.  

  No gráfico, 13 estão expostos os resultados das comparações da média gerais das 

questões vinte e dois e vinte e três de cada turma, sendo 1°, 2° e 3° ano do ensino médio. Na 

questão vinte e dois foi perguntado aos alunos que nota daria ao antigo livro didático utilizado 

pela escola, onde 0 significaria muito ruim e 10 excelente. E na questão vinte e três foi pedido 

aos alunos dar uma nota de 0 a 10 ao novo livro didático. 

 

Gráfico 13: Mostra as nota que os alunos do ensino médio deram para o livro antigo e livro atual que foram 
estudados do CEEJA Marechal Rondon 

 

 

 Verifica-se uma pequena diferença de avaliação entre o livro antigo e o livro atual. 

Através das observações em sala de aula pode-se afirmar que o fato do livro novo ser pouco 

atrativo, em relação ao anterior, ocorre devido à quantidade de texto do livro novo. 

 No gráfico, 14 foi perguntado aos alunos como se alterou o seu interesse pela física 

com o novo método utilizado em sala de aula.  

 

6

6,5

Livro Antigo Livro Atual

22) Que nota, de 0 a 10, você daria ao antigo livro didático utilizado na 
escola?

23) Que nota, de 0 a 10, você daria ao atual livro didático utilizado na 
escola (0: muito ruim, 10: excelente)? 

Média Média
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Gráfico 144: Mostra o interesse que os alunos tiveram pela disciplina de física após ter estudado o novo método 
de ensino, no CEEJA Marechal Rondon. 

 

 

 Em relação ao interesse dos alunos pela Física com o novo método utilizado na escola, 

o gráfico, 14 mostra que (40%) dos alunos se interessam cada vez mais pelos assuntos 

tratados em sala de aula, (26%) dizem que as aulas estão menos chatas, (13%) afirmam que 

cada vez mais gostam de estudar física, (11%) acham que não mudou nada, (9%) não 

responderam e (1%) dizem não querer saber de Física. Estas respostas mostram que os alunos 

gostaram do novo método de ensinar. 

 Na questão vinte e cinco foi perguntado aos alunos que nota daria para o método 

anterior de ensinar física, onde 0 significaria muito ruim e 10 excelente. E na questão vinte e 

seis foi pedido aos alunos dar uma nota de 0 a 10 ao atual método de ensinar física. 

  No gráfico 15 apresenta se os resultados das comparações entre as médias gerais das 

questões vinte e cinco e vinte e seis, de cada turma. 
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24. Como se alterou seu interesse pela física com o novo método 
utilizado na escola?
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Gráfico 155: Mostra as notas que os alunos do ensino médio deram para o método antigo e atual de ensinar 
física que foram estudados no CEEJA Marechal Rondon. 

 

  

 Como se observa no gráfico 15, a nota média dada pelos alunos para a metodologia 

atual de ensino utilizada foi 8, ou seja, eles gostaram mais do que o Método antigo, que 

obteve uma nota média de 6. O Método Atual leva o conhecimento da física de uma maneira 

que o aluno associa a Física com seu cotidiano.  

 A questão vinte e sete foi aberta, a respeito do que os alunos acham do método 

anterior de ensinar física. Os alunos que não gostaram do método anterior de ensino, citaram:  

 

� “Temas complicado que não me influenciava em nada”.  

� “não era uma coisa ou algo que se usa, que acontece. Era apenas um monte de 

números que eu acho desnecessário para o dia a dia”.  

� “Era muito difícil. Tinha muito cálculos, chato e não tinha graça nenhuma”. 

� “Era muito cálculo. Eu tinha muita dificuldade. São muitos sinais diferentes e não 

conseguia entender o que vinha ser física. Com o atual método consegui ver a física 

no dia a dia”. 

Os alunos que gostaram do método antigo citaram: 

“Está sendo bom pois assim a gente aprende cada vez mais e o que era difícil se torna 

fácil e bom gosto de cálculos”.  

� “O método bom!! Pena que o tempo de ensino, não nos permite”.  

   

6

8

Método Antigo Método Atual

25. Que nota, de 0 a 10, você daria para o método anterior de ensinar 
física?
26. Que nota, de 0 a 10, você daria para o método atual de ensinar física (0: 
muito ruim, 10: excelente)? 

Média Média



75 
 

 

 A questão vinte e oito foi aberta para que os alunos descrevessem o que acharam do 

método atual de ensinar física. As respostas mais citadas dos alunos que gostaram do método 

de ensinar física foram: 

 

� “Mais dinâmico e simples para aprender”. 

� “Acho legal e esta melhorando cada vez mais”. 

� “Bom, ensino bom! Coisas interessantes de aprender sobre Física”. 

� “Ficou mais fácil para compreender porém defasado para quem de fato quer saber o 

que é física de verdade, ou seja, na sua origem e raiz”. 

� “Melhor para entender. As aulas estão mais animadas, participativa, coisa que não 

era”.  

� “Acho bacana porque é um jeito diferente de aprender Física em sala de aula: lendo 

mais e observando”. 

� “Hoje eu gosto muito de estudar física. O professor está de parabéns pois eu gosto 

muito das aulas dele e do assunto que ele passa”. 

� “A física atual é mais fácil de entender e os conteúdos são mais interessante. A gente 

tem mais atenção ou conteúdo”. 

�  “Hoje a física é mais explicada na conversa e ela fica bem mais fácil de aprender”. 

�  “Hoje eu entendo mais sobre Física. Agora não é tão difícil como antes”. 

� “Eu gosto por que não é tão estressante. É boa a maneira como o professor conduz a 

matéria e eu aprendo melhor na sala de aula”. 

 

Os alunos que não gostaram do novo método citaram:  

� “Agora não tem cálculo. Fica uma coisa sem interesse”. 

� “O atual não tem cálculo só esta a diferença. Eu gosto dos cálculos e das fórmulas”. 
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8 ANÁLISE DAS RESPOSTAS DO PROFESSOR E UMA COMPARAÇÃO COM AS 

OBSERVAÇÕES  

 

 

 Foi aplicado um questionário ao professor de Física da instituição pesquisada com o 

intuito de saber a opinião dele sobre o livro didático adotado pela escola e sua análise com 

relação às turmas que trabalha. As respostas estão no quadro 5 abaixo.  

 

Quadro 5: Resposta do questionário aplicado ao professor da EJA. 

1- Qual sua formação (graduação, especialização, etc.)?  
 

Graduação: Licenciatura em 
física 
Especialização: Educação 
ambiental e desenvolvimento 
sustentável. 
 

2- Há quanto tempo ministra aulas de Física? 12 anos 

3- Há quanto tempo trabalha em escola de Jovens e 
Adultos? 

3 anos 

4- Em quais disciplinas atua no EJA?  
(    ) Física  
(    ) Matemática   
(    ) Química   
(    ) Biologia   
(    ) Historia   
(    ) Geografia   
(    ) Português   
(    ) Inglês   
(    ) Espanhol   
(    ) Ciências no ensino fundamental   
(    ) Sociologia   
(    ) Filosofia   
(    ) Historia e geografia de Rondônia   

(  X ) Física  
(  X ) Matemática   
(  X ) Química   
 

5- Com quantas turmas de Física do EJA você trabalha? 
(Especifique quantas e por turma).  
 

4 turmas 
Duas turmas de 1º ano 
Uma turma de 2º ano 
Uma turma de 3º ano 

6 - Qual sua carga horária semanal em Física e, se 
ministra outras disciplinas, qual o total de horas semanais 
de todas as disciplinas? 

8 horas aula de física 
8 horas aula de matemática 
2 horas aulas de química/ 
Modular  

8- Que nota você daria para seu desempenho em sala de 
aula na disciplina de Física (de 0 a 10, sendo 10 
excelente)?  

9. O dez não acontece devido 
algumas incógnitas. 
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9- A escola EJA que você trabalha adotou livro didático 
de Física para o ensino médio voltado para Jovens e 
adultos?  
 (   ) sim 
 (   ) Não  _________________  

( x ) sim, quais: coleção viver, 
aprender (ciências da natureza e 
matemática ensino médio) 
 

10- O que acha do livro didático adotado pela escola?   
(  ) Ótimo         (  ) Bom                                                           
(  ) Regular                        
(  ) Péssimo      (  ) Não foi adotado um livro específico.          

( X ) Bom                            

11 - Qual o livro didático que você adota nas aulas Física 
do ensino médio do EJA? 

Coleção viver, aprender 
(ciências da natureza e 
matemática ensino médio) 

12 - Quanto tempo gasta para a preparação de uma aula 
de Física?  

Entre 30 e 40 minutos 

13- Em sua opinião, os alunos no geral se interessam por 
temas ligados à Física?   
Sim (  )  Não (  )   

Sim ( X )   

14- Quais os métodos pedagógicos você utiliza para 
ministrar as aulas de Física na escola EJA?  

Aulas expositivas, debates e 
trabalhos em grupo 
 

15- Os métodos que utiliza são de fácil aprendizado?  
(   ) Sim   
(   ) Não  

( X ) Sim   
 

16- Utiliza algum recurso tecnológico nas aulas de Física 
(Ex: Vídeos, data show, animações, softwares, 
multimídia, etc.)?  

Sim - vídeos, data show etc. 
 

17- Tem laboratório de física na escola? Se sim quantas 
vezes já utilizou?  

Não 
 

18- Utiliza experimento em suas aulas? Se sim quais e 
com que frequência faz uso deles?  

Não 
 

19- Qual conteúdo de Física você tem ou teve mais 
dificuldade de ensinar? Se sim, por quê?  

Nenhum 
 

20- De forma geral, que séries apresentam mais 
dificuldade em aprender física e em quais os conteúdos 
pode ser passado com mais facilidade? 
 

Não é possível diferenciar 
dificuldade ou facilidades entre 
turmas, possuem níveis bem 
parecidos nas duas situações. 

21- Durante as aulas de física costuma relacionar o 
conteúdo ao cotidiano dos alunos?  Com que frequência?  

Sim; em todas as aulas. 
 

22- Relate como é o relacionamento de professor e alunos 
(nota da 0 a 10, sendo 10 excelentes)? 
 
(  )  1° Ano do Ensino Médio   
(  ) 2º Ano do Ensino Médio   
(  ) 3º Ano do Ensino Médio     

 
(08) 1° Ano do Ensino Médio 
(09) 2º Ano do Ensino Médio 
(08) 3º Ano do Ensino Médio 
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23- Quais conteúdos foram abordados neste Bimestre? 
 
1° Ano do Ensino Médio         2º Ano do Ensino Médio          
(   ) Introdução da física         (  )Termometria                      
(   ) Dinâmica                         (  )Dilatação Térmica  
(  ) Cinemática                       (   )Estudo dos Gases: 
 
3º Ano do Ensino Médio  
(  ) Força elétrica;                                                                
(   ) Campo elétrico;  
(   ) Trabalho e potencial elétrico.  
 

1° Ano do Ensino Médio    
( X ) Introdução da física  
( X ) Dinâmica 
( X ) Cinemática  
 
2º Ano do Ensino Médio 
( X) Termometria 
(X ) Dilatação Térmica  
(   ) Estudo dos Gases:  
 
3º Ano do Ensino Médio  
(X ) Força elétrica 
(X) Campo elétrico  
(   ) Trabalho e potencial 
elétrico.  
 

24- Qual o percentual médio passado efetivamente em 
cada série em relação ao conteúdo do livro didático 
adotado? 
 

1° Ano do Ensino Médio: 100% 
2° Ano do Ensino Médio: 80% 
3° Ano do Ensino Médio: 80% 
 

26- Qual a maior dificuldade dos alunos do EJA em 
aprender física?  (Especifique o conteúdo por série). 
1° Ano do Ensino Médio 
2° Ano do Ensino Médio 
3° Ano do Ensino Médio 
 

De acordo com o método 
utilizado no livro didático citado 
acima fica difícil especificar 
dificuldades em um determinado 
conteúdo, pois tem facilitado à 
aprendizagem, pois trata de 
temas do cotidiano. 

27- Você costuma valorizar as contribuições trazidas de 
casa pelos alunos para  enriquecer os temas em estudo.  
 Sim ( )  Não( ) 

Sim (X )   

28- Para cada série em que você atua, avalie o 
conhecimento mínimo necessário de física que os alunos 
possuem de acordo com a série em que estão estudando. 
 
 
1º Ano do Ensino Médio    2º Ano do Ensino Médio   
(  ) Ótimo                            (  ) Ótimo 
(  ) Bom                               (  ) Bom 
(  ) Regular                          (  ) Regular 
(  ) Péssimo                         (  ) Péssimo 
 
3º Ano do Ensino Médio  
(  ) Ótimo 
(  ) Bom 
(  ) Regular 
(  ) Péssimo 
 

1º Ano do Ensino Médio  
(  ) Ótimo                                           
(  ) Bom                           
(X) Regular                   
(  ) Péssimo 
                 
2º Ano do Ensino Médio  
(  ) Ótimo                                           
(  ) Bom                           
(X) Regular                   
(  ) Péssimo                      
 
3º Ano do Ensino Médio  
(  ) Ótimo                                           
(  ) Bom                           
(X) Regular                   
(  ) Péssimo                      
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29- Qual o índice de aprovação dos alunos na disciplina 
de física neste primeiro bimestre? 
 
1º Ano do Ensino Médio    2º Ano do Ensino Médio   
(  ) Ótimo                            (  ) Ótimo                            
(  ) Bom                               (  ) Bom                                        
(  ) Regular                          (  ) Regular                          
(  ) Péssimo                         (  ) Péssimo                    
3º Ano do Ensino Médio  
(  ) Ótimo                                                          
(  ) Bom                           
(  ) Regular                   
(  ) Péssimo                      
 
 

1º Ano do Ensino Médio  
(X) Ótimo                                          
(  ) Bom                           
(  ) Regular                   
(  ) Péssimo              
         
2º Ano do Ensino Médio  
(X) Ótimo                                          
(  ) Bom                           
(  ) Regular                   
(  ) Péssimo                     
  
3º Ano do Ensino Médio  
(X) Ótimo                                          
(  ) Bom                           
(  ) Regular                   
(  ) Péssimo                      

 

 Como se observa, o professor é graduado em Licenciatura em Física e tem uma 

especialização em educação ambiental e desenvolvimento sustentável. Ministra física há doze 

anos e três anos no (CEEJA), além de ministrar aulas de química e matemática. Trabalha em 

quatro turmas com uma carga horária de oito horas em física, oito horas com matemática e 

duas com química; curso de suplência no sistema modular para o ensino fundamental e médio. 

 As aulas de Física são ministradas com o livro que a escola adotou voltado para o 

ensino de Jovens e adultos, sendo ele a Coleção viver, Aprender (Ciências da natureza e 

Matemática ensino Médio), considerado por ele um livro bom. 

 O professor relatou que para uma preparação de uma aula demora entorno de 30 a 40 

minutos. E nas observações percebi que quando o conteúdo era levado aos alunos de maneira 

que se relacionavam com exemplos do cotidiano, as aulas interessavam mais os alunos.  

 O professor relatou que as aulas são expositivas, tendo muitos debates em sala, 

trabalhos em grupos e em algumas aulas são feitas com recursos tecnológicos como vídeos e 

data show. A escola não tem um laboratório de física.   

  Nas observações observou-se que quando havia debates e trabalhos em grupos os 

alunos buscavam o conhecimento e trocavam informações do que já conheciam, ou seja, no 

âmbito escolar aprender é compartilhar os saberes que cada sujeito carrega consigo, das 

experiências anteriormente vividas. 

 O professor disse que em todas as aulas ele relaciona os conteúdos que está sendo 

estudado ao cotidiano e que leva em conta o conhecimento que o aluno já tem e aqueles que 

trazem de casa para sala de aula.  
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 Ao observar as aulas lecionadas pelo professor foi constatado que o professor estimula 

a curiosidade, abrindo espaço para o diálogo, para a troca de informações, propondo que cada 

sujeito envolvido no processo deixe sua opinião e conhecimento que já tem sobre algum 

assunto. 

 O professor relatou que não tem dificuldade com os conteúdos de física e que o 

relacionamento com os alunos é muito bom. 

 No bimestre ao observei que o professor ministrou os seguintes conteúdos; Introdução 

à física, Cinemática, Dinâmica, Dilatação Térmica, Termometria, Campo elétrico e Força 

elétrica. Foi perguntado ao professor qual o percentual médio passado em sala de aula no 

bimestre. De acordo o a resposta, o primeiro ano com percentual de cem por cento; segundo e 

terceiro ano com oitenta por cento. 

 E quando se trata do conhecimento mínimo dos alunos de cada turma, o professor 

relatou que todas as turmas têm um conhecimento regular e na questão de aprovação na 

disciplina de Física estão todas com um índice de ótima aprovação. Foi constatado ao 

observar cada turma, que o terceiro ano tem mais dedicação, ao se comparar com as demais 

turmas.  
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9 CONCLUSÃO 

 

 

 Vimos no decorrer desta pesquisa uma contextualização da história da educação de 

Jovens e Adultos, passaram por alguns momentos muito conturbados em sua trajetória. No 

início foi difícil, mas com o tempo começou ganhando espaço na educação.  

 O princípio desta pesquisa era analisar o ensino da Física na educação de Jovens é 

Adultos, e observar se o professor relaciona os assuntos de física com o cotidiano, uma vez 

que se apresentam os conteúdos com uma linguagem ou objetos simples que os alunos estão 

acostumados no dia-a-dia, torna-se um processo de ensino e aprendizagem. Contudo, observe 

se que a pesquisa realizada na modalidade seriado, o ideal é ensinar os alunos de maneira que 

desperte curiosidade para conteúdo. 

 Ao realizar as observações foi constatado que aos alunos não se importou com as 

aulas que foram utilizados o método tradicional, aparentemente não havia curiosidade de 

saber sobre o assunto estudado. Já com o novo método, os alunos se interessavam pelo 

assunto que estava sendo abordado, e até comparavam com algum fato ocorrido no cotidiano, 

este método atual existia mais dialogo entre o aluno e o educador.  

 Das questões sobre a disciplina de Física, foi perguntado aos alunos qual o livro 

didático que mais gostaram, do antigo ou do atual. De acordo com as respostas percebe se que 

gostaram dos dois livros didáticos, no livro atual os alunos não estavam adaptados com 

muitas leituras. Quando questionado aos alunos a respeito dos dois métodos de ensinar física, 

gostaram do método de ensinar Física onde o professor adotou o modelo novo de dar aula. 

Desse modo, a identificação dos conteúdos de física estudados nas aulas é bem mais 

compreendida pelos alunos quando podem ser percebidas no cotidiano. Os fatos presentes ou 

vividos favorecem a aprendizagem.  

 Com relação, as resposta do professor e uma comparação com as observações foram 

notado que os alunos estão abertos a receber novos métodos de ensino, cabe ao professor 

incluir novas maneiras de ensino em sua jornada, sabendo que a carga horária da disciplina de 
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Física no ensino médio é muito pequena, mesmo assim, o professor é capaz de criar e 

encontrar novas maneiras de ensinar.  

 E por fim o professor sempre abordou os conteúdos ao cotidiano, tanto que estão 

facilitando a aprendizagem e o interesse dos alunos para a disciplina de Física. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS 

 

 

 Questionário aplicado para três turmas primeiro, segundo e terceiro ano do ensino 

médio do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos Marechal Rondon localizada no 

município de Presidente Médici. 

 

Questionário: 

 

1) Qual sua idade?  ______ anos 
  
2) Qual seu sexo?    (    ) Feminino     (    ) Masculino 
  
3) Onde habita?  (    ) Zona rural      (   ) Zona urbana 
  
4) Qual seu estado civil? _____________________________________ 
  
5) Tem um emprego formal?     (    ) sim            (    ) não       
  
6) Em média, quantas horas por dia você trabalha?   _____________________ 
  
7) Em qual série se encontra no EJA? _____________________ 
  
8) Já parou de estudar alguma vez?  (    ) sim   (   )  Não 
  
9) No caso de ter parado de estudar, quais os motivos que o levaram a isto? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________ 

  
10) Há quanto tempo estava sem estudar antes de iniciar o EJA?  _______ anos 

 
  
11) Porque ficou este tempo sem estudar?  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________ 
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12) Qual o motivo principal que o levou a procurar a Educação de Jovens e 

Adultos? 
 (   ) Para conseguir um emprego melhor. 
 (   ) Por exigência do trabalho. 
 (   )  Para concluir o Ensino Médio. 
 (   ) Para fazer um curso superior. 
 (   ) Outro: 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________ 
 

  
13) Quais as principais dificuldades que você enfrenta para estudar atualmente? 
 (   ) Nenhuma 
 (   ) Problemas familiares. 
 (   ) O trabalho. 
 (   ) A inadequação dos horários de trabalho e estudo. 
 (   ) Distância da escola. 
 (   ) Cansaço 
 (   ) Outra: 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________ 

  
14) Já fez alguma parte do ensino médio em uma escola de ensino regular? Se 

sim especifique quanto tempo e a série? 
 (   ) sim. Série:_____________________________  

 (   ) não 
  
15) No caso de ter feito parte do ensino médio no ensino regular, quais as 

maiores diferenças que você observa em relação ao EJA? 
 _____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________ 

  
16) De 0 a 10, qual seu interesse por assunto ligado à física (0: nenhum 

interesse, 10: muito interesse)?  ___________ 
  
17) Através de qual(is) meio(s) você se informa a respeito da física?  
 (    ) Internet 
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 (    ) Televisão 
 (    ) Conversando com pessoas 
 (    ) Livros 
 (    ) Escola 
 (    ) Mídia impressa (revista, jornal) 
 (    ) Nenhum, não me interesso a respeito 
  
18) Em média, quantas horas você estuda física semanalmente fora da sala de 

aula? _________ horas. 
  
19) Quais suas maiores dificuldades para aprender física?  
 (    ) Dificuldade em entender os nomes ou termos utilizados 
 (    ) Compreender a relação do tema com o dia-a-dia  
 (    ) Desinteresse sobre o tema  
 (    ) Dificuldades de compreensão devido à metodologia de ensino utilizada   
 (    ) Nenhuma 
  
20) De que forma você compreenderia melhor o conteúdo de física?  
 (    ) Apenas com o quadro negro  
 (    ) Com o uso de vídeos e imagens  
 (    ) Com o uso de filmes e documentários  
 (    ) Com discussões livres em sala de aula 

 
  
21) Quais assuntos de física você teve mais dificuldade em aprender? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________ 

  
22) Que nota, de 0 a 10, você daria ao antigo livro didático utilizado na escola 

(0: muito ruim, 10: excelente)? __________________ 
  
23) Que nota, de 0 a 10, você daria ao atual livro didático utilizado na escola (0: 

muito ruim, 10: excelente)? __________________ 
  
24) Como se alterou seu interesse pela física com o novo método utilizado na 

escola? 
 (    ) agora que não quero mais saber de física 
 (    ) não mudou nada 
 (    ) as aulas estão menos chatas 
 (    ) estou me interessando mais pelos assuntos tratados em sala 
 (    ) gosto cada vez mais de estudar física 
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25) Que nota, de 0 a 10, você daria para o método anterior de ensinar física (0: 

muito ruim, 10: excelente)? __________________ 
  
26) Que nota, de 0 a 10, você daria para o método atual de ensinar física (0: 

muito ruim, 10: excelente)? __________________ 
  
27) Fale livremente sobre o que você acha do método anterior de ensinar física: 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________ 

28) Fale livremente sobre o que você acha do método atual de ensinar física: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO AO PROFESSOR 

 

 

 Questionário aplicado para o professor da disciplina de física do Centro Estadual de 

Educação de Jovens e Adultos Marechal Rondon, no Município de Presente Médici. Com 

intuito de verificar o ponto de vista do professor com relação aos alunos e sobre o atual livro 

didático. 

 

Questionário: 

 

 

1- Qual sua formação (graduação, especialização, etc.)?  
 
2- Há quanto tempo ministra aulas de Física?   
 
3- Há quanto tempo trabalha em escola de Jovens e Adultos?   
 
4- Em quais disciplinas atua no EJA?  
(    ) Física  
(    ) Matemática   
(    ) Química   
(    ) Biologia   
(    ) Historia   
(    ) Geografia   
(    ) Português   
(    ) Inglês   
(    ) Espanhol   
(    ) Ciências no ensino fundamental   
(    ) Sociologia   
(    ) Filosofia   
(    ) Historia e geografia de Rondônia   
 
5- Com quantas turmas de Física do EJA você trabalha? (especifique quantas e por turma).  
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6 - Qual sua carga horária semanal em Física e, se ministra outras disciplinas, qual o total de 
horas semanal de todas as disciplinas?   
 
7- Caso não seja formado em física, você acha a disciplina de Física mais difícil ou mais fácil 
que sua área de formação?  
 
8- Que nota você daria para seu desempenho em sala de aula na disciplina de Física (de 0 a10, 
sendo 10 excelente)?  
 
9- A escola EJA que você trabalha adotou livro didático de Física para o ensino médio 
voltado para Jovens e adultos?  
 
(   ) Sim, Quais:__________________________________ 
(   ) Não  _________________  
 
10- O que acha do livro didático adotado pela escola?   
 
(  ) Ótimo                                  (  ) Bom                           (  ) Regular                        
(  ) Péssimo                               (  ) Não foi adotado um livro específico.           
 
11 - Qual o livro didático que você adota nas aulas Física do ensino médio do EJA?    
 
12 - Quanto tempo gasta para a preparação de uma aula de Física?  
 
13- Em sua opinião, os alunos no geral se interessam por temas ligados à Física?   
 
Sim ( )  Não( )   
 
14- Quais os métodos pedagógicos você utiliza para ministrar as aulas de Física na  
escola EJA?  
 
15- Os métodos que utiliza são de fácil aprendizado?  
(   ) Sim   
(   ) Não  
 
16- Utiliza algum recurso tecnológico nas aulas de Física (Ex: Vídeos, data show, animações, 
softwares, multimídia, etc.)?  
 
17- Tem laboratório de física na escola? Se sim quantas vezes já utilizou?  
 
18- Utiliza experimento em suas aulas? Se sim quais e com que frequência faz uso  
deles?  
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19- Qual conteúdo de Física você tem ou teve mais dificuldade de ensinar? Se sim, por quê?  
 
20- De forma geral, que séries apresentam mais dificuldade em aprender Física e em quais o 
conteúdo pode ser passado com mais facilidade?     
 
21- Durante as aulas de Física costuma relacionar o conteúdo ao cotidiano dos alunos? Com 
que frequência?  
 
22- Relate como é o relacionamento de professor e alunos (nota da 0 a 10, sendo 10 
excelente)  
 
(   )  1° Ano do Ensino Médio   (   ) 2º Ano do Ensino Médio    (    ) 3º Ano do Ensino  
Médio 
 
23- Quais conteúdos foram abordados neste Bimestre? 
 
1° Ano do Ensino Médio         2º Ano do Ensino Médio         3º Ano do Ensino Médio     
(   ) Introdução da física          (  )Termometria                        (  ) Força elétrica;  
(   ) Cinemática                        (  )Dilatação Térmica               (  ) Campo elétrico;  
(   ) Dinâmica                           (  )Estudo dos Gases:               (  ) Trabalho e potencial elétrico.  
 
24- Qual o percentual médio passado efetivamente em cada serie em relação ao conteúdo do 
livro didático adotado?   
 
1° Ano do Ensino Médio:       
2° Ano do Ensino Médio:       
3° Ano do Ensino Médio:       
 
 25- Já trabalhou ou trabalha em escola de ensino regular? Se sim, quais as diferenças com 
relação ao ensino de Jovens e adultos?   
 
26- Qual a maior dificuldade dos alunos do EJA em aprender Física?  (Especifique o conteúdo 
por série).   
 
1° Ano do Ensino Médio:       
2° Ano do Ensino Médio:       
3° Ano do Ensino Médio:       
 
27- Você costuma valorizar as contribuições trazidas de casa pelos alunos para enriquecer os 
temas em estudo.  
 
 Sim ( )    Não( ) 
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28- Para cada série em que você atua avalie o conhecimento mínimo necessário de física  
que os alunos possuem de acordo com a série em que estão estudando. 
 
1º Ano do Ensino Médio             2º Ano do Ensino Médio       3º Ano do Ensino Médio  
(  ) Ótimo                                    (  ) Ótimo                                (  ) Ótimo  
(  ) Bom                                       (  ) Bom                                  (  ) Bom  
(  ) Regular                                  (  ) Regular                             (  ) Regular  
(  ) Péssimo                                 (  ) Péssimo                             (  ) Péssimo  
 
29- Qual o índice de aprovação dos alunos na disciplina de física neste primeiro bimestre?    
 
1º Ano do Ensino Médio            2º Ano do Ensino Médio        3º Ano do Ensino Médio  
(  ) Ótimo                                    (  ) Ótimo                                 (  ) Ótimo  
(  ) Bom                                       (  ) Bom                                   (  ) Bom  
(  ) Regular                                  (  ) Regular                              (  ) Regular  
(  ) Péssimo                                 (  ) Péssimo                              (  ) Péssimo  
 
30- Em sua opinião, como se compara o conhecimento obtido em Física pelos alunos do 
EJA em relação aos alunos do ensino regular. 
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APÊNDICE C – PROVA APLICADO AOS ALUNOS 
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