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RESUMO 

 

A Educação de Jovens e Adultos não possui o destaque necessário no Brasil. Marcas do 

ensino supletivo instituídos para esta modalidade durante a ditadura militar ainda é 

encontrado em nossa constituição. Para sanar este problema, são necessárias políticas 

voltadas para aqueles que procuram educação na idade diferente daquela que é 

considerada correta. Para tal, a Secretária de Educação do Estado do Rio de Janeiro 

iniciou, em 2013, o programa Nova EJA, visando melhorar a educação na modalidade no 

Estado. Com este pano de fundo, o presente trabalho tem como objetivo principal fazer 

uma proposta de abordagem metodológica, utilizando aulas teóricas e práticas, para a 

disciplina de Física utilizando as diretrizes deste novo programa. Por fim, foram 

analisados os desenvolvimentos dos alunos ao longo de um bimestre sob essa proposta de 

aprendizagem do ensino. Os resultados e as percepções dos alunos são apresentados neste 

presente trabalho. 

 

Palavra-chave: Nova EJA, Ensino de Física, Aula Prática 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

Youth and Adult Education does not have the necessary emphasis in Brazil. Marks of 

supplementary education instituted for this modality during the military dictatorship is 

still found in our constitution. To end this problem, policies are needed for those seeking 

education at a different age than the one that is considered ideal. To this end, the 

Secretary of Education of the State of Rio de Janeiro initiated in 2013 the Nova EJA 

program, aimed at improving education in the modality. This work has as main objective 

to make a proposal of a different methodological approach for the discipline of physics 

using the guidelines of this new program. Finally, we analyzed the students' 

developments over a two month period about teaching learning proposal. The results and 

the perceptions of the students are presented in this present work. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade que já é desenvolvida 

há algum tempo no país, existem registros de que no Brasil Império surgiram as primeiras 

aulas noturnas (CARVALHO, 1994), voltadas para trabalhadores diurnos que quisessem 

ser escolarizados. Porém, apesar de ter uma longa história no país, é marcada por 

indefinições, ainda tentando se estabelecer (ARROYO, 2006). 

Durante muito tempo ficou conhecido como supletivo, estabelecendo apenas um 

caráter de repor aquilo que foi perdido (BARCELOS, 2015) e, em 2000, o Conselho de 

Educação Básica, regulamentou como EJA e tem três principais funções (MEC-CEB, 

2000): reparadora, equalizadora e qualificadora. De modo a reparar e restaurar o direito à 

educação, equalizar as oportunidades para o mercado de trabalho e, por fim, qualificar e 

capacitar o aluno aumentando suas chances neste mercado. 

No Rio de Janeiro, após uma colocação ruim no ranking de educação básica,  

houve a introdução da modalidade que se chama a Nova EJA idealizada pela Secretaria 

de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUD-RJ) junto com a Fundação Centro de Ciências 

e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ) e iniciada em 

2013 nas escolas do Estado (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2013a). 

Porém, ao observar o material programáticoa primeira impressão é que ele é muito 

extenso e que se encontra muito afastado da realidade dos alunos presentes nas salas de 

aula, apresentando falhas. 

Os alunos da NEJA necessitam de conteúdo programático a ser estudado voltado 

para o ambiente em que vivem e são sujeitos de diferentes saberes. Para tal, existem 

perguntas a serem respondidas, como: O material didático do CECIERJ trás algo 

inovador para estes alunos?;Será que a preparação do material levou em consideração a 

realidade dos estudantes do turno da noite desta modalidade?. 

Quando no estágio obrigatório para concluir a graduação obtive o primeiro 

contato com a modalidade, um mundo novo com novos sujeitos, me dei conta do olhar 

especial que estes precisam ter. Com isso, o meu objeto de pesquisa para a monografia 

seria em modalidade EJA. 

Durante um bimestre foi feito o acompanhamento para a disciplina de Física na 

turma de NEJA II do Colégio Estadual Aurelino Leal (CEAL), localizado no município 
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de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Inicialmente, um questionário foi utilizado para 

fazer o levantamento social e entender o que eles sabiam/achavam de Física. Em seguida, 

as aulas da disciplina foram ministradas alternando teoria e experimentação, a fim de 

desenvolver uma sala de aula inclusiva, na qual os alunos se sentissem integrados e 

pudessem se relacionar com os conteúdos abordados no módulo em questão. Foram três 

atividade lúdicas: “O ar tem peso?”, “Qual sua velocidade?” e “Medição do tempo de 

ato-reflexo e sua relação com a cidadania no trânsito”. Em cada uma delas os alunos 

entregavam relatórios formalizando o raciocínio para responder a pergunta proposta 

inicialmente. Por fim, foi realizada uma avaliação de acompanhamento para analisar se 

os conteúdos foram assimilados corretamente.  

Além disso, este trabalho visa observar a proximidade dos alunos com conteúdo 

abordado no material programático, apontar algumas falhas na elaboração do conteúdo e 

propor atividades para que os alunos aproximem-se dos conteúdos abordados e os 

reconheçam em seu cotidiano. 
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2  O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 

2.1 Aspectos históricos 

 A Educação de Jovens e Adultos é documentada desde a época da colonização 

quando, em 1959, padre jesuítas chegaram ao Brasil para catequizar e “instruir” os índios 

e colonizadores, além de ensiná-los a língua portuguesa (BESERRA; BARRETO, 2014). 

Após a expulsão dos jesuítas, em 1759, a educação de adultos vive um colapso e fica sob 

responsabilidade do Império, época em que o ensino era marcado pelo elitismo em que as 

classes dominantes monopolizavam o conhecimento formal (STRELHOW, 2010). 

Na lei, isto foi alterado na Constituição Imperial de 1824, que passou a garantir a 

instrução primária a todos os cidadãos, excetuando negros e escravos alforriados, já que 

não eram considerados cidadãos. Naquela época, a instrução primária em prática era 

focada apenas na capacitação da leitura, escrita e dos cálculos (SANT’ANNA; MIZUTA, 

2010). Porém, isto só foi colocado em prática em 1834, com um Ato Constitucional, que 

passou a responsabilidade da formação as províncias, designada especialmente aos jovens 

e adultos (STRELHOW, 2010). Porém, era visto como uma forma de “regenerar” a 

classe dos pobres, já que era preciso “iluminar” as mentes que viviam nas trevas para o 

progresso (STEPHANOU; BASTOS, 2005). Assim, a educação passou a ser vista com 

uma caridade e não como um direito. 

Em 1910, existiam 11 milhões e meio de analfabetos brasileiros acima de 15 anos 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (BESERRA; 

BARRETO, 2014). Em 1915, foi criada a Liga Brasileira Contra o Analfabetismo, a fim 

de exterminar a “praga” do analfabetismo para instituir a grandeza das instituições 

republicanas (STRELHOW, 2010). A instituição daria início a uma campanha destinada 

a convencer o povo da urgência de se extinguir o analfabetismo do Brasil, mas ainda 

assim, em 1920, 64,9% dos brasileiros eram analfabetos (INEP, 2000). 

Em 1945, o decreto de nº 19.513 foi aprovado, tornando oficial o ensino de jovens 

e adultos.O que impulsionou vários projetos de incentivo à alfabetização daqueles que 

por ventura não tiveram acesso no Ensino Regular (BESERRA; BARRETO, 2014), 

culminando com o encargo de Paulo Freire de criar o Programa Nacional de 

Alfabetização (ALMEIDA; CORSO, 2015). Porém, com o golpe militar, em 1964, todos 

os programas e tentativas de transformação social foram fortemente coibidos, com seus 
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líderes perseguidos e o material didático apreendido (STRELHOW, 2010; BESERRA; 

BARRETO, 2014; ALMEIDA; CORSO, 2015; BARCELOS, 2015). 

Diante deste cenário, duas iniciativas foram tomadas neste período: primeiro foi a 

criação do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), permanecendo vigente 

por 15 anos e, seguindo na contramão dos movimentos anteriores, realizava somente a 

alfabetização funcional de jovens e adultos (STRELHOW, 2010), restringindo o 

significado de alfabetização apenas a habilidade de ler e escrever exclusivamente para o 

mercado profissional. Em seguida, foi estabelecida a Lei 5.692/71, a Lei das Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB), incluindo, pela primeira vez, um parágrafo exclusivo para o 

EJA, porém nesta fica estabelecido o caráter puramente supletivo do EJA, de modo que o 

capítulo IV trata “Do Ensino supletivo” e seu artigo 24 diz: “ Art. 24. O ensino supletivo 

terá por finalidade:a) suprir a escolarização regular para os adolescentes e adultos que 

não a tenham seguido ou concluído na idade própria”. Nesse sentido, refere-se apenas ao 

significado de algo que precisa ser reposto, desconsiderando a educação com algo 

contínuo do ser ao longo de sua existência. Apenas em 1996, com a nova LDB (Lei 

9.394/96) são estabelecidas as diretrizes para as exigências sociais da modalidade. 

Na tabela 1, seguem os dados do Diagnóstico da Situação Educacional de Jovens 

e Adultos (MEC, 2000), em que foi compilado o Censo do IBGE ao longo dos anos para 

a população, acima de 15 anos, considerada analfabeta. 

 

Tabela 1: Pessoas analfabetas na população brasileira de 15 anos de idade ou mais, em 

números absolutos e distribuição percentual entre 1920-1996. 

 

Fonte: INEP, 2000. 

Pode ser observada a redução da porcentagem de jovens e adultos analfabetos a 

partir de 1920 até 1996, no qual o índice reduz em mais de 50% ao longo destes anos, 

devido aos programas de incentivo a alfabetização de jovens e adultos. 
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2.2 Caracterização atual do EJA 

A educação se configura como um direito de todos brasileiros, estabelecida assim 

desde a Constituição Federal de 1988. Esta também trata sobre o dever do Estado com a 

educação. No artigo 208, inciso I, se lê: 

Artigo 208: O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 

a garantia de: 

I-educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para 

todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (BRASIL, 

1988) 

 Assim, em forma de lei, garante-se a educação gratuita para todos aqueles que a 

procurem em qualquer idade. Porém, um conceito amplamente disseminado em nossa 

sociedade ainda é encontrado na Constituição Brasileira: a existência de uma idade 

apropriada para aprender. Essa concepção perdurou-se durante muito tempo na EJA, 

sendo fortalecido durante a Ditadura Militar Brasileira, atribuindo um caráter de 

suplência à categoria, exclusivamente exercida para a reposição daquilo que foi perdido. 

Essa compreensão distorce o sentido de educação como formação humana e que o sujeito 

adquire aprendizado enquanto viver. Na LDB (1996), esta concepção de suplência ainda 

pode ser encontrada, em seu artigo 37, que trata sobre o EJA, estabelecendo que:“A 

educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.” (BRASIL, 

1996). Posto dessa maneira, é inefável que a referida lei prevê a existência de uma idade 

exclusiva de aprendizado. Há anos debate-se sobre como ocorre o aprendizado em 

diferentes etapas da vida. Umestudo,realizado em 1936, chegou a seguinte 

conclusãosobre a capacidade de aprender dos adultos (Lourenço Filho, 1945 apud 

Barcelos, 2015): 

A plasticidade nervosa e muscular pode perder-se, e realmente se perde, 

mas isso é compensado pela maior compreensão dos problemas, maior 

experiência adquirida e mais firme desejo de apreender. Assim, o que 

há na realidade, não é a perda da capacidade de aprender, mas formas 

de aprender diferentes daquelas pelas quais normalmente aprendem as 

crianças. 

 

A partir do trecho, nota-se que desde o século passado há o conhecimento de que 

adultos constroem modos diferentes para sua aprendizagem significativa. Para melhor 

ajustar a educação brasileira à esta concepção, a Lei nº 13.632, de 2018, adiciona um 

inciso ao artigo 3 e altera seu artigo 37 da LDB,  em que agora consta: 
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Art. 3º: O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

[...] 

XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. 

[...] 
Art. 37: A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e 

médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a 

aprendizagem ao longo da vida. (BRASIL, 2018) 

Tornando, por lei, o direito de aprender como parte da vida e atribuindo a EJA 

caráter de recurso para o ensino continuado, retirando a concepção de supletivo.  

Além disso, no artigo 4 da LDB (1996), consta como dever do Estado a educação 

escolar pública, efetivada mediante a garantia de: 

VII - Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com 

características e modalidades adequadas às suas necessidades e 

disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as 

condições de acesso e permanência na escola. (LDB, 1996) 

Para tal, é necessário um ambiente em que os sujeitos estejam inseridos e o 

material didático o mais próximo de seu cotidiano, fazendo-os reconhecer como sujeito 

de seu próprio aprendizado. Além disto, a capacitação de professores para que estejam 

mais bem preparados para lidar com diferenciados alunos matriculados na EJA será 

crucial para a continuidade da modalidade. Segundo Freire (1997), o educador e o 

educando devem interagir, criando novos métodos de aprendizagem, fazendo com que 

seja uma educação comjovens e adultos e não para eles. De modo que seja uma educação 

que desenvolva o conhecimento e a integração na diversidade cultural. Criando, então, 

uma política pública, para aqueles que não conseguiram frequentar ensino básico regular, 

tenham a garantia de concluir seus estudos sob amparo do governo. 

O Parecer CNE/CEB de 2000, traz novos aspectos ao EJA, apresentando três 

principais funções sociais para a modalidade: função reparadora, que tem como objetivo 

restaurar o direito civil negado a tantos indivíduos, considerando a todo e qualquer ser 

igual e detentos do direito de possuir uma escola de qualidade; função equalizadora, 

possui como objetivo reinserir aqueles sujeitos que tiveram uma interrupção forçada do 

no sistema educacional, seja por repetência ou evasão, ao mercado de trabalho, vida 

social e canais de participação, para que possam obter um ponto igualitário na sociedade; 

e função permanente ou qualificadora, que traz consigo o apelo para uma educação 

permanente, que vai além das salas de aula, voltada para criação de uma sociedade mais 

justa, mais solidária, igualitária e diversa. Estas três funções trás a amplitude do conceito 

de educação, voltada para o social e político do ser. Além disso, o Parecer diz que: 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm#art3xiii
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm#art37.
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Dentro deste caráter ampliado, os termos “jovens e adultos” indicam que, em 

todas as idades e em todas as épocas da vida, é possível se formar, se desenvolver 

e constituir conhecimentos, habilidades, competências e valores que transcendam 

os espaços formais da escolaridade e conduzam à realização de si e ao 

reconhecimento do outro como sujeito. 

 

 Apresentando as características para formação de um sujeito além do espaço 

físico das escolas e não apenas no caráter de reposição. 

O artigo 38, da LDB (1996), altera a idade mínima para matricular-se numa turma 

da EJA, sendo reduzida para 18 anos, enquanto antes era necessário possuir 21 anos. 

Nesse sentido, Rumert (2007), assinala que:  

A Educação de Jovens e Adultos (EJA), regulamentada como 

modalidade de ensino, e, sem dúvida, uma educação de classe. Assim, 

se configura, no Brasil, como oferta de possibilidades de elevação da 

escolaridade para aqueles aos quais foi negado o direito à educação na 

fase da vida historicamente considerada adequada. E, mais 

precisamente, uma educação para as frações da classe trabalhadora 

cujos papéis a serem desempenhados no cenário produtivo não 

requerem maiores investimentos do Estado, enquanto representante 

prioritário dos interesses dos proprietários dos meios de produção. Tal 

marca dessa modalidade de ensino não é assumida no Parecer no 11 do 

ano de 2000, do Conselho Nacional de Educação, que trata das 

Diretrizes Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos. 

Entretanto, o mesmo Parecer, ao atribuir a EJA a função reparadora de 

uma dívida social, evidencia tal destinação de classe.  

Nesse aspecto, acaba por ocorrer o fenômeno chamado de “juvenilização” da 

EJA, no qual, o índice de matrículas de jovens com 18 e 19 anos na EJA sofreu aumento 

nos últimos anos, ao invés destes serem matriculados no Ensino Médio Regular Noturno 

(DOLLA; COSSETIN, 2013). Segundo os dados do último resumo técnico do censo 

escolar do MEC, realizado em 2013, houve 1.294.786 alunos inscritos do EJA em todo o 

Brasil, apresentando um valor de redução de 3,4% na taxa de matrícula comparado com 

ano de 2012. Esta tendência de queda foi observada nos anos anteriores. Porém, ao 

observar o gráfico da idade dos alunos matriculados no ensino média da EJA (Figura 1), 

a mediana apresenta-se baixa, com alunos com 24 anos. As causas dessa evasão no 

sistema regular de jovens e a crescente procura deles pela EJA estão associadas a vários 

fatores como, a inflexibilidade nos horários das aulas, os conteúdos ministrados fora do 

contexto social do aluno, além de justificativas como o cansaço, a distância da escola, a 

falta de apoio familiar e para o gênero feminino agrega-se a esses fatores a gravidez na 

adolescência (TEODORA; RIBAS, 2012 apud RIBEIRO; BENAVENTANA, 2014) 
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Figura 1: Idade dos Alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos entre 2007 e 2013 no 

Brasil. Fonte: INEP, 2014. 

 

 Para este cenário, é necessária uma modernização da EJA, com material 

programático direcionado para o público mais jovem, voltados ao cotidiano deles. De 

maneira complementar, é necessário profissionais mais atentos a esta realidade e as 

demandas particulares dos alunos. Profissionais que os compreendam e que entendam o 

que é ser um jovem matriculado na EJA, julgado como o aluno apenas que quer acelerar 

seu estudo, sem observar toda a retrospectiva que o faz estar ali. Deste modo, muitos 

aspectos precisam ser alterados para melhor acolhê-los estes jovens. 

2.3 A Nova EJA 

Em 2013, a Secretaria do Estado de Educação do Governo do Rio de Janeiro 

(SEEDUC-RJ) implementou uma Nova Política de Educação de Jovens e Adultos, o 

programa Nova EJA (NEJA), de modo a capacitar os alunos para o mercado de trabalho e 

os ajudar na compreensão de suas habilidades. Este programa foi o resultado de várias 

reformas realizadas pela SEEDUC-RJ a partir de 2009, visando à melhoria do ensino na 

rede pública, já que neste ano o estado ficou em penúltimo no ranking do Índice de 

Desenvolvimento na Educação Básica (IDEB) (ANDRADE, 2014).  

O programa foi criado com o auxílio da Fundação Centro de Ciências e Educação 

Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ) – Consórcio das 
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Universidades Públicas do Rio de Janeiro (CEDERJ), que ajudou na produção do 

material didático da NEJA, que passou a ser utilizado no primeiro semestre de 2013 nos 

colégios públicos do estado. 

 O programa está dividido em quatro módulos e cada módulo tem a duração de um 

semestre. Todos os módulos possuem Matemática e Português/Literatura. Nos módulos 

ímpares são ministradas aulas de História, Geografia, Sociologia e Filosofia, tendo no 

módulo III a inclusão da Educação Física, enquanto que nos módulos pares as matérias 

de Física, Biologia e Química são ensinadas, adicionando as matérias de Artes e Língua 

Estrangeira no módulo IV (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2013a). 

 No site relativo ao projeto SEEDUC da Fundação CECIERJ há informações 

sobre: formação continuada, EJA, reforço escolar e especialização. Dentre o conjunto de 

material/informações para EJA, encontra-se o Manual de Orientação – Nova EJA (s/d), o 

qual aponta como perspectiva: 

Consolidar uma escola de qualidade, conectada ao século XXI, capacitada 

para preparar os jovens e adultos para o mercado de trabalho, estimular o 

desenvolvimento de suas habilidades, constituindo no espaço escolar as 

condições propícias para conquista de sua autonomia e inserção nos diferentes 

e diversos espaços da vida social: exercício da cidadania plena, o trabalho, 

participação comunitária, atuação no cenário político (GOVERNO DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2013a, p.4).  

 

A tentativa é de aumentar as chances dos alunos que por algum motivo foram 

privados do Ensino Médio Regular, podendo concluir o seu aprendizado de modo efetivo 

e de menor duração com uma proposta metodológica de valorizar a experiência de vida 

do aluno, tornando o construtor de seu próprio conhecimento. 

O projeto conta com outros programas, como a formação continuada e especialização 

de professores e uma capacitação para o Reforço Escolar dos alunos da EJA. Existe uma 

área exclusiva para a modalidade da EJA no site, no qual consta um material multimídia, 

material para alunos e professores e um manual de funcionamento e perspectivas para a 

modalidade. Neste manual estão estabelecidas algumas metas em relação aos alunos e aos 

professores (tabela 2), são elas:  

 

Tabela 2: Metas Para Alunos e Professores no NEJA  

Para os Alunos Para os Professores 

➔ Aumentar as taxas de conclusão; ➔ Repensar sua ação docente; 
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➔ Melhorar a aprendizagem; 

➔ Desenvolver habilidades cognitivas e 

de autorregulação; 

➔ Desenvolver autoestima; 

➔ Desenvolver habilidades para o mundo 

do trabalho e social; 

➔ Aumentar o engajamento com a escola; 

➔ Formar hábitos consistentes e claros de 

normas de convivência; 

➔ Conquistar autonomia de modo a 

tornar-se sujeito do aprender a 

aprender, aprender a fazer, aprender a 

ser e a conviver. 

➔ Estabelecer outro olhar sobre os 

limites e possibilidades dos alunos; 

➔ Exercitar um novo lócus enquanto 

mediador da construção do 

conhecimento e saberes. 

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2013b 

 

 A melhoraria do sistema para os jovens que por diferentes motivos precisam 

estudar à noite na modalidade apresenta-se como principal objetivo do programa.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este trabalho foi realizado no primeiro bimestre de 2018 na turma de NEJA II do 

Colégio Estadual Aurelino Leal (CEAL), localizado no município de Niterói, no Estado 

do Rio de Janeiro, sob coordenação da Professora Ms Tatiana Arenaz Mora. Neste 

capítulo serãoabordadas as metodologias utilizadas. 

3.1 Colégio Estadual Aurelino Leal 

O espaço físico do colégio possui uma trajetória histórica extensa. Inicialmente, 

foi o palacete do Barão de São Gonçalo, grande dono de terras e escravos, muito 

influente na região de Niterói, falecido em 1973 (OLIVEIRA, 2014). Em seguida, esta 

propriedade tornou-se o Palácio do Ingá (que hoje se localiza num prédio próximo), local 

em que foi instalada a sede do Governo Estadual permanecendo assim até 1896, 

momento em que foi transferida de Niterói para Petrópolis. 

 O prédio foi emprestado pela prefeitura para abrigar o antigo Asilo da Velhice 

Desamparada (atual Fundação Leão XIII). Em 1918, há um embate político para o local 

dar espaço a primeira Escola Profissional Feminina de Niterói (DUTRA, 2013). Sendo 

instalada apenas em 1923, e em 1924 foi renomeada Colégio Estadual Aurelino Leal 

(Figura 2). Localizando-se no mesmo local até os dias atuais. 

 

Figura 2: Fachada do Colégio Aurelino Leal no passado (superior) e nos dias atuais 

(inferior) (fonte: google). 
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O colégio recebe alunos em todos os períodos do dia, em sua maioria estudantes 

do Ensino Médio, contendo muitas salas em sua lotação máxima. No turno da noite, a 

escola recebe os alunos do Ensino Médio Regular Noturno e do NEJA.  

No município de Niterói, segundo o Censo Escolar (Tabela 3), foram 

matriculados mais de 13 mil alunos do Ensino Médio.   

Tabela 3: Números de alunos inscritos na Rede Pública no EnsinoMédio Regular e EJA em 

Niterói. 

Unidades da Federação  

Municípios 

Dependência Administrativa 

 

NITERÓI 

Matrícula inicial 

Ensino Regular EJA 

Médio 
EJA Presencial 

Médio 
Parcial Integral 

Estadual Urbana 9.120 2.314 1.957 

Total 13.391 

Fonte: MEC, 2017 

 Observa-se que, de todas as matrículas do Ensino Médio no município, 14% 

correspondem a matrículas no EJA presencial, uma porcentagem relativamente alta, 

demonstrando a necessidade de um olhar mais delicado para as turmas de NEJA. 

3.2 O livro didático 

 O livro didático para o NEJA do CEDERJ (Nova EJA, GOVERNO DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO, 2013b), é dividido em quatro módulos, cada qual 

correspondendo ao semestre que o aluno está cursando. Cada módulo é dividido em dois 

volumes, com cinco capítulos cada. Os dois volumes, a princípio, devem ser ministrados 

em dois bimestres. A tabela abaixo (tabela 4) apresenta o título dos capítulos da 

disciplina de Física e um resumo do que é trabalhado em cada um deles para o NEJA II. 

Tabela 4: Capítulos referentes aos Volumes 1 e 2 do módulo NEJA II para a disciplina de física. 

 

Capítulo Título do Capítulo Propostas abordadas no capítulo 

Volume 1 

1 
O que é Ciência, notação científica e 

unidades 

Introdução do que é Ciência; potência; 

unidade 

2 A vida em movimento 
Gráficos; velocidade; aceleração;  

queda livre. 
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3 Eu tenho a força! 
Diferentes tipos de força;  

1ª e 3ª lei de Newton 

4 
A segunda lei de Newton e a eterna 

queda da lua 
2ª lei de Newton; gravitação 

5 Buscando o equilíbrio 
Pressão; densidade; Pascal; Líquidos que 

não se misturam; Empuxo 

Volume 2 

6 Aprendendo sobre energia 
Tipos de energia; trabalho; conservação 

de energia. 

7 Quando os mundos colidem 
Impulso; Quantidade de movimento; 

colisões. 

8 Quente ou frio? 
Diferentes escalas de temperatura; 

equilíbrio térmico 

9 
Calor e energia: a primeira lei da 

termodinâmica 
Calor específico; Calor latente 

10 
Entropia e a segunda lei da 

termodinâmica 

Conservação de energia; Máquinas 

térmicas 

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2013b 

 

 A partir dos capítulos que precisam ser abordados, nota-se a enorme quantidade 

de matéria a ser compreendida pelos alunos em tempo curto. Acrescenta-se o fato das 

aulas serem ministradas em um encontro semanal noturno, após um dia de atividades 

inerentes a trabalhadores. Se forem contabilizados os dias das avaliações da disciplina, 

avaliação de reposição e feriados seria necessário em torno de um capítulo por aula para 

conseguir terminar todo livro. 

3.3 Atividades realizadas 

 O material didático precisa ser trabalhado de acordo com as vivências e 

característica dos alunos. Deste modo, antes de iniciar as atividades em sala de aula, foi 

distribuído, no primeiro dia letivo da disciplina de Física, um questionário para os alunos 

(APÊNDICE I), visando um levantamento social dos sujeitos de aprendizagem e a 

compreensão da trajetória deles até o momento e de como eles interpretam o mundo, 

através questões como: quantos anos encontravam-se afastados da escola; o que eles 

entendiam sobre o que é Ciência, sobre o que é Física; qual é a concepção de escola para 

eles; o que mudariam no mundo. Mediante respostas, verificou-se se algum aluno já 
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havia estudado a disciplina, compreendeu-se parte dos hábitos externos ao colégio e 

ambientes em que estão inseridos, já que, em maioria, muda-se aquilo que está 

incomodando. Com isso, problematizam-se as realidades e trajetórias até externas à sala 

de aula.  

 A partir desta análise, foi planejado um bimestre de atividades correlacionado 

com os conteúdos propostos pelo material didático, sempre observando a sugestão prática 

de cada conteúdo do mesmo.  Na aula introdutóriafoi abordado o capítulo 1 do livro 

didático: O que é ciência, notação científica e unidades. Esta foi uma aula apenas de 

exposição teórica utilizando como recurso apenas a lousa. Esta etapa inicial foi necessária 

já que havia alunos que estavam afastados da escola há alguns anos. 

Nas aulas seguintesoptou-se por aulas com uma breve exposição teórica, onde 

eram discutidos com os estudantes definições cruciais do conteúdo trabalhado na aula, 

seguidas de um experimento prático, para melhor assimilação da matéria, e em seguida 

responderem um questionário a ser entregue ao professor, para compreensão se houve um 

aprendizadocorreto. Na aula 1 foi abordada a continuação do capítulo 1 do material 

didático, “O que é ciência, notação científica e unidades”, e as aulas 2 e 3, foi utilizado o 

capítulo 2 - A vida em movimento. As aulas são descritas nos tópicos a seguir. 

3.3.1 Aula 1 - “O ar tem peso?” 

A aula abordou o conceito de “O que é ciência?” do capítulo 1. Na parte teórica, 

os alunos foram introduzidos ao conceito de unidades de medida. Entender como são 

mensuradas a massa de um corpo ou como funcionam a quilometragem de uma rodovia, 

são pontos importantes observados em seu cotidiano e que julga-se um cidadão melhor 

formado que compreenda estes aspectos diários. Na parte prática, os alunos foram 

questionados sobre “O ar tem peso?” (APÊNDICE II). O experimento proposto foi a 

utilização de duas bexigas de borracha e um cabide (figura 2), que irá funcionar como 

uma balança antiga de pesos. Deste modo, ao prender em uma das pontas do cabide uma 

bexiga com mais ar e na outra ponta, uma com menos ar, o cabide irá pender para o lado 

da bexiga mais cheia, chegando a conclusão de que o ar tem peso. 
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Figura 2: Balança de pesos formada por bexigas e o cabide 

 

 

Os materiais foram entregues para cada grupo de alunos e, depois, eles 

precisavam responder a qual conclusão chegaram e explicar o porquê. Além disso, se 

chegassem a resultado positivo, como poderiam mensurar isso no dia a dia. 

3.3.2 Aula 2 - “Qual sua velocidade?” 

 Nesta parte, os conceitos de movimento, rapidez e velocidade foram abordados, 

bem como o movimento retilíneo uniforme e velocidade média. A aula expositiva 

esclareceu estes conceitos e depois foi proposto que os alunos se dividissem em grupos e 

estimassem qual a velocidade média de cada componente (APÊNDICE III). Esta 

atividade ocorreu dentro da sala de aula, onde foram utilizadas fitas métricas para 

mensurar o tamanho da sala e cronômetros do celular para obter o tempo que demoraram 

a andar todo o comprimento. Assim, a velocidade era estimada por: 

𝑣 =  
𝑠

𝑡
                                                              (1)  

em que s é o comprimento da sala e t o tempo em que o aluno demorou para percorrer 

todo o comprimento. Para o experimento ter uma boa estatística, cada aluno cronometrou 

três vezes o seu tempo e uma média foi calculada entre eles. 

Depois, eles precisavam responder o questionário a cerca dos conceitos aplicados. 

O questionário a ser respondido havia duas perguntas: 1) Se dobrarmos a distância, mas 

mantivermos o ritmo dos passos, o que aconteceria com o valor da velocidade? e 2) O 
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que faz uma pessoa ser mais rápida que a outra percorrendo a mesma distância?. 

Perguntas feitas para entender se o conteúdo foi assimilado corretamente por eles. 

 

3.3.3 Aula 3 - “Medição do tempo de ato-reflexo e sua relação com a 

cidadania no trânsito” 

 Nesta aula foram apresentados os conceitos de movimento uniformemente 

variado através da queda livre. Foram abordados na aula expositiva aspectos deste 

conceito e também os alunos tiveram o primeiro contato com o tempo de reação. Para a 

prática, foi utilizada então a proposta do livro didático do NEJA II (GOVERNO DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2013b, p. 279), a fim de estimar o tempo de reação de 

cada aluno (APÊNDICE IV). Neste experimento, utiliza-se uma régua de 30 cm na 

vertical posicionada no ponto 0 cm na direção da mão (Figura 3a). A régua então é solta e 

o aluno precisa segurar a régua. Observando a altura que a régua caiu até ser pega (figura 

3b), pode-se estimar o tempo de reação da pessoa. Para o cálculo do tempo foi utilizada a 

seguinte equação: 

ℎ =  𝑣₀. 𝑡 +
𝑎.𝑡²

2
                                                         (2) 

em que h é a altura que a régua caiu, 𝑣₀é a velocidade inicial da régua, que será zero, g a 

aceleração da gravidade e t o tempo de reação para segurar a régua. Simplificando a 

equação acima, e utilizando g = 10 m/s
2
, terá que: 

𝑡 = √
ℎ

5
(3) 

Assim, será possível calcular o tempo de reação de cada estudante. 
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Figura 3: Experimento 3 a) momento antes da régua ser solta; b) momento em que segura a régua. 

 

Para ser aplicado em algo favorável para o dia a dia dos alunos, foi mesclada a 

atividade com o modelo seguido por Oliveira et al.(2017), em que são utilizadas três 

situações distintas em que a régua é solta: 1) o aluno atento ao soltar da régua; 2) o aluno 

conversando com um amigo; e 3) o aluno usando o celular. Deste modo, foi possível 

fazer uma analogia com aumento do índice de acidentes ao utilizar o celular e dirigir, 

simultaneamente. Já que o tempo de resposta, o ato reflexo, aumenta. 

 

3.3.4 Avaliação 

Como muitos alunos possuem pavor do termo prova/avaliação, quando foi 

aplicada, foi chamada de questionário de acompanhamento. Este medo dos alunos ocorre 

porque muitas das vezes os professores avaliam a aprendizagem como se fossem 

verdadeiros exames, para tal, as avaliações precisam ser amorosas e acolhedoras e não 

excludentes (LUCKESI, 2000). Deste modo, a avaliação realizada para observar se houve 

sucesso nas atividades, com objetivo de entender se compreensão dos objetos de 

conhecimentoestavam corretos e se algumas concepções prévias foram alteradas, não no 

sentido de testar o aluno ou reprová-lo. No apêndice V, está disponível o questionário e 

todas as suas questões. 

Como pode ser notado, existem questões que são muito próximas ao que foi 

levantado em sala de aula e através desta que é possível perceber se os alunos entenderam 

e conseguem observar a Física como parte integrante do seu cotidiano. 
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3.3.5 Composição das atividades para a nota final 

A nota final reuniu todas as atividades realizadas pelos alunos, de modo a estarem 

sendo avaliados continuamente ao longo da disciplina. De modo que os alunos que 

participaram, estiveram presentes e responderam as questões tiveram boas notas. Para tal, 

a seguinte tabela de pontuação foi utilizada: 

 

Questionário social: 1,0 ponto 

Cada um dos questionários de atividades: 1,0 ponto 

Presença na sala de aula: até 1,0 ponto 

Avaliação: 5,0 pontos 

 

O questionário social contribuiu para pontuação, pois contribui para o cronograma 

das aulas. Assim, todos os questionários respondidos foram considerados como exercício 

e compuseram a nota.  

A presença foi considerada para pontuar, já que as faltas são frequentes na 

modalidade e que muitos alunos estão chegando depois da jornada de trabalho, cansados, 

e ainda sim optaram por continuar os estudos. Foi um modo de gratificar aqueles que 

estavam presentes, empenharam-se em prestar a atenção e fazer os questionários. 

A avaliação teve a maior pontuação, isto foi para dar oportunidade daquele aluno, 

que porventura não conseguiu estar presente em todas as aulas, tivesse a oportunidade de 

ser aprovado. 

Não foi necessário pensar em pontuações para eventual recuperação, já que todos 

os alunos obtiveram nota suficiente.   
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 A turma do NEJA II possuía trinta e cinco alunos matriculados, porém, apenas 

vinte e três alunos participaram das aulas. Dos presentes, dezenove responderam ao 

questionário social, sendo que três alunos não concluíram o bimestre. Outros quatro não 

responderam ao questionário. Com isso, dos alunos inicialmente matriculados, 43% se 

quer participaram de alguma aula ao longo do bimestre, mas daqueles que efetivamente 

frequentaram as aulas, apenas 13% não concluíram. Considerando que um dos principais 

obstáculos da modalidade é a grande evasão dos alunos, na presente turma, o principal 

motivo da falta de conclusão é os alunos que nem chegaram a entrar na sala de aula. 

 Ao analisar o questionário social, dos dezenove alunos que responderam às 

perguntas, dez afirmaram ser do sexo feminino e nove, masculino. Mais de 60% dos 

alunos possuíam até 19 anos (Gráfico 1) e em torno de 10% possuíam idade acima de 40 

anos. Através destes dados. Com esse baixo índice alto de jovens abaixo de 19 anos é 

comprovado que houve a juvenilizaçãonesta turma deNEJA. Por este motivo, outras 

perguntas foram feitas no questionário, para compreender melhor. 

 

Gráfico 1: Porcentagem dos alunos da turma do EJA. Fonte: Autora 

 

Através dos dados obtidos, também é possível notar uma média de idade menor 

para as mulheres, em torno de 22 anos, comparados com os homens, próximo aos 24 

anos. Além disso, os dados apontam que metade dos alunos ficaram afastados menos de 
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dois anos da escola (Gráfico 2) e o questionamento é: Não seria melhor matricular estes 

alunos no ensino médio regular noturno ao invés de turmas de EJA? 

 

Gráfico 2: Porcentagem dos anos que o aluno esteve afastado da sala de aula. Fonte: 

Autora 

 

Dentre os alunos, sete afirmaram não ter profissão e os demais trabalham em 

diferentes áreas, como recepcionista, entregador, escultora e cuidadora de idosos. Metade 

dos alunos afirmou estar na modalidade da NEJA, pois trabalham durante o dia e 

aproximadamente 12% estão na modalidade por querer acelerar os estudos e conseguir 

um trabalho. Estas questões são uma das características citadas por Ribeiro e 

Benaventana (2014) para a juvenilização da NEJA: a inflexibilidades de horários e a 

necessidade de trabalhar durante o dia.  

Cerca de 30% dos alunos afirmaram possuir filhos. Ao olhar apenas para o sexo 

feminino, este número aumenta para 50%, ou seja, a cada duas mulheres, uma tem filho. 

Três das alunas que já são mães possuem menos de 20 anos. A gravidez precoce é citada 

como uma das causas da juvenilização. Para corroborar com esta conclusão, 10% dos 

alunos estavam retornando aos estudos após ter dado à luz e durante o dia não há com 

quem deixar seus filhos. Inclusive algumas alunas precisam levar os filhos para a aula, 

porque não há quem fique com eles em casa. Um hábito observado em outras turmas da 

NEJA do semestre. Levar os filhos para a escola é uma assunto que o Ministério da 

Educação (MEC) se mantém omisso, não criando nenhuma lei específica para casos 



21 
 

como este (IPAE, 2010). Assim, as mães devem ter acesso à política pedagógica da 

escola para ver se está contido permissão da entrada deles nas salas de aula. Existem 

casos na internet de alunas que foram expulsas de sala de aula por levarem filho, situação 

conturbada e que priva os pais que não possuem auxílio em casa. A melhor solução é 

incluir estes alunos junto com seus primogênitos e ser compreensivos com a situação, já 

que estar com o filho é sinal de superação. 

Para a pretensão após a conclusão dos estudos, fazer faculdade é a meta de 63% 

dos alunos, enquanto o restante apenas deseja continuar trabalhando ou iniciar em um 

emprego e todos os alunos estão estudando para questões relacionadas com o futuro, 

como oportunidades de empregos ou ingresso na universidade, e esperam que o colégio 

aumentem as chances de um futuro melhor. 

Quanto às questões relacionadas à Física, a maioria disse que não saber o que é, 

pois não tiveram contato com a disciplina anteriormente. Apenas um aluno disse que 

Física é entender como as coisas funcionam e um outro disse que esperava que a matéria 

o ensinasse a ser mais curioso. Anseia-se que esse objetivo tenha sido concretizado. 

Sobre o que eles mudariam no mundo, os pontos recorrentes foram: fome, 

preconceito, saúde, corrupção e segurança. Reflexo da atual conjuntura social e 

econômica do Brasil, com graves problemas estruturais nessas importantes áreas. Uma 

das respostas se diferenciou e foi particularmente interessante: 

Eu não mudaria nada, penso que as pessoas que devem aprender a mudá-lo para 

melhor. (Aluna X). 

Grande sabedoria apresentada pela estudante: mudar algo, não determina que a 

mudança permanecerá para sempre, mas se as concepções das pessoas mudassem, então 

teríamos uma verdadeira revolução. A educação consegue tornar as pessoas mais cidadãs 

e citando Paulo Freire “A educação não muda o mundo. A educação muda às pessoas. 

Pessoas mudam o mundo.”. 

 Sobre o que a educação pode mudar na vida deles, onze alunos responderam que 

“muda tudo”, acompanhado de conclusões como “sem educação você não chega a 

nenhum lugar” e que “estudo nunca é demais”. Outras três pessoas disseram que esperam 

que mude as oportunidades profissionais. Observa-se a educação como agente de 

transformação na vida dos alunos e, para muitos, concretiza-se como uma vida melhor 

para o futuro, melhores chances e caminhos que só o conhecimento pode levar. Nesse 
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sentido, uma das alunas respondeu que espera que mude o modo dela estar no mundo, 

esse conceito belo de que a educação abre portas e horizontes. 

 Para o levantamento estatístico das atividades, foram consideradas as respostas de 

cada grupo. Sobre a primeira atividade “o ar tem peso?”, houve a entrega de cinco 

relatórios, com os grupos variando de duas a cinco pessoas. A maioria dos alunos 

afirmou nunca ter se questionado se o ar tem peso e muitos acreditavam que não. Após o 

experimento, todos responderam que sim. Explicaram o modelo a partir do experimento e 

consideraram possível fazer uma balança com o ar de modo análogo ao que foi feito em 

sala de aula, porém usando pesos de verdade em um dos lados. Essa atividade inicial 

serviu para instigá-los a pensar sobre a natureza que os envolvem. Por não estarem 

acostumados com este tipo de questionamento e nem com a prática de aula utilizada, foi 

necessário fazer perguntas desafiadoras ao longo da aula, como “e se bexiga estivesse 

mais cheia?”, “existe algum tipo de sistema que compare pesos?”. Sempre fazendo 

perguntas e nunca ensinando o que deveriam fazer.  

 Novamente a turma foi dividida em cinco grupos para a segunda atividade. Ao 

invés de medir todo comprimento da sala, os alunos resolveram medir o azulejo e 

multiplicaram pela quantidade que compreendia a extensão da sala. Em seguida, foi 

cronometrado o tempo que cada integrante demorava a realizar este percurso. Cada um 

teve três tempos anotados. Eles notaram que sempre eram tempos diferentes e destes 

tempos faziam uma média para que o trabalho tivesse uma boa estatística. Através dos 

dados, eles calcularam as velocidades de cada na unidade de cm/s. Para a pergunta “se 

dobrarmos a distância, mas mantivermos o ritmo dos passos, o que aconteceria com o 

valor da velocidade?”, três grupos responderam corretamente, afirmando que a 

velocidade seria igual, pois o ritmo dos passos ainda continuaria o mesmo. Um grupo 

afirmou que a velocidade iria dobrar, já que a distância dobra, ignorando o fato do tempo 

também dobrar. Já o outro grupo, apenas afirmou que “a velocidade diminui.”. Deste 

modo, esta pergunta foi importante para entender como estava à formação cognitiva dos 

alunos e se suas percepções prévias foram alteradas. 

 Já a pergunta sobre “O que faz uma pessoa ser mais rápida que a outra?”, todos 

afirmaram que existem modos diferentes do andar e um grupo acrescentou o fato de 

haver diferentes comprimentos de pernas. 

 No terceiro experimento, novamente foram divididos cinco grupos. Cada 

integrante teve a distância em que a régua foi segurada anotada e a partir disso calculou o 
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tempo de reação para cada situação. Esta atividade mesclou com o uso de aparelhos 

celulares com acidentes de trânsito, já que o tempo de reação foi maior quando 

comparados com os outros casos. Eles compreenderam na prática porque mandar 

mensagens ou receber ligações quando se está dirigindo por reduzir o reflexo, 

aumentando o tempo para pisar no pedal do freio, aumentando a probabilidade de 

envolvimento em algum acidente. As manchetes de jornais, sobre a mistura de aparelhos 

telefônicos e volante, passaram a ter mais sentido para estes estudantes. 

 A avaliação da NEJA II pretendeu utilizar os ensinamentos e questionamentos das 

atividades realizadas, a fim de avaliar o quanto o aluno realmente entendeu da matéria. A 

primeira questão foi sobre se o ar tem peso e se podemos observar isso em algo do nosso 

dia a dia (Gráfico 3). Dois alunos responderam que não podemos ver isso no nosso 

cotidiano, porém foi observado que um destes alunos não estava presente em sala de aula 

no dia do experimento e outro no instante da aula parecia apenas ter colocado o nome no 

trabalho, não participando muito da discussão. Três alunos responderam que sim e 

relacionaram com eventos da natureza, como forças de vento derrubando árvores, o cata-

vento e o “bater” do vento na moto. Sendo assim, se o ar tem força, ele tem massa. Cerca 

de 70% apenas se atentou a responder que sim, já que na pergunta não perguntava 

“onde?”. Falha na montagem do material e que ocorreu em outras questões. 

 

 

Gráfico 3: Estatística de resposta para questão 1 da avaliação. Fonte: Autora 
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 Já na segunda questão, pode-se perceber que os alunos tiveram muita dificuldade 

em entender o conceito de velocidade média ao serem perguntados quem chegaria 

primeiro à região dos lagos saindo de Niterói com uma velocidade média constante, carro 

ou moto? Para quem não é do estado do Rio de Janeiro e não conhece, esta região é 

conhecida pelo forte turismo em dias de sol, pois lá estão localizadas as belas praias de 

Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios, entre outros municípios. Por ter muitas pessoas 

viajando por lá, sempre existem engarrafamentos quilométricos em vésperas de feriados 

ou de finais de semana. Porém mesmo com o engarrafamento, se possuem a mesma 

velocidade média, o carro e a moto chegariam juntos, porém metade dos alunos 

respondeu que a moto iria chegar antes por conta do engarrafamento (gráfico 4). Deste 

modo, o conceito de velocidade média não foi compreendido por todos, apenas 22,2% 

responderam com total certeza que chegariam juntos. Existe outro grupo, que também 

corresponde a 22,2% que afirmou que “chegariam juntos, mas a moto vai levar 

vantagem”. Isso mostra que apesar de entenderem o conceito de velocidade média, o 

empírico do cotidiano, o que ele observa, não o deixa responder com certeza. 

 

Gráfico 4: Estatísticas de respostas para a pergunta 2 da avaliação. Fonte: Autora 

 

 Na terceira questão, treze alunos que estavam presentes na atividade responderam 

que olhando para o celular que o tempo de reação é maior e afirmaram ter ligação com 



25 
 

acidentes de trânsito. Um dos alunos, afirmou que olhando para a régua o tempo de 

reação é maior, pois o cérebro está “parado”, até ele ser ativado demorado, enquanto 

quando se conversa ou mexe no celular ele já está acelerado. Este aluno não estava 

presente na atividade em sala de aula. Outra resposta foi que conversando o tempo de 

reação é maior, no experimento, de fato, ocorreu invertido com a aluna. No experimento 

ela estava mexendo no celular, mas ficava atenta a régua pelo canto do olho, o que 

interferiu na atividade e na resposta. 

 Para quarta pergunta, no qual os alunos foram indagados sobre o método de 

ensino que eles preferiam se o mais tradicional ou se esse com experimentos, houve 

unanimidade em responder que o método aplicado foi melhor, que eles aprenderam mais 

assim. Em destaque uma das respostas: 

“Sim, este método está melhor, mais fácil de entender a física, porque na escrita é difícil 

de aprender a física.” (Aluno Y) 

que indica que o método tradicional muitas vezes falha em atender o aluno, além de uma 

turma da NEJA possuir alunos de mais diferentes profissões e trajetos de vida 

diferenciados, o que se faz muito necessário a utilização de métodos não convencionais 

para conseguir interagir com diferentes sujeitos. 

 Uma pergunta extra foi adicionada a avaliação e valia 0.5 ponto, a curiosidade de 

saber se eles passaram a enxergar a física no meio em que vivem foi ponto de partida. No 

questionário social apenas um arriscou dizer o que era física, em contrapartida, na 

avaliação todos os alunos afirmaram observar a física no cotidiano, sendo que três alunos 

disseram que passaram a sempre se lembrar das aulas de física quando estavam na 

direção veicular. Considerando um ótimo resultado, pois a escola também possui como 

objetivo formar cidadãos melhores. 

 O olhar para o aprendizado dos alunos da NEJA precisa ser mais bem trabalhado 

nos cursos de licenciatura. Como observado no questionário socioeconômico, muitos 

estão à procura de melhores condições de vida e na esperança que a conclusão dos 

estudos os dê mais oportunidades. Negar o acesso a essas informações e não tornar o 

ambiente da sala de aula mais prazeroso é negar a eles esta chance. 

 Agora observando esses resultados a partir do livro didático para a NEJA II, o 

resultado é muito ruim. Em um bimestre, o conteúdo de Física por eles compreendido 

corresponde aos dois primeiros capítulos do primeiro volume. Sendo que para conseguir 
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completar todo o conteúdo, seria necessário que fosse o volume inteiro. Ora, agora veja, 

se a turma imprimiu seu ritmo de aprendizagem, observando as aplicações da Física no 

mundo em que vivem como fazer isso de modo acelerado? Conseguiria apenas se não 

fosse respeitado o ritmo dos sujeitos aos quais são a principal parte da aprendizagem, 

negando-os a oportunidade de realmente aprender. Observa-se, então, um material 

didático produzido sem preocupar para quem, sem pensar nos diferentes sujeitos do EJA.  

 Para continuidade do programa, é necessária uma modernização do conteúdo 

programático de física para o EJA, já que se faz muito extenso para período reduzido 

quando comparado com o ensino médio regular. É necessário “enxugar” para ordenar as 

aulas de modo que seja o mais proveitoso e que tenha uma aprendizagem significativa 

para os sujeitos. O livro atual do NEJA conta com 10 capítulos, mesmo que um 

professor, em suas melhores intenções, tentasse cobrir todo material programático, só 

conseguiria se o conteúdo fosse dado e não lecionado, retirando da sala de aula as trocas 

de pensamentos e aprendizagem de ambos os lados como deveria ser.  

Como ensinar tanto conteúdo, com aulas uma vez por semana, em que os alunos 

chegam cansados de um dia de trabalho? Acrescentando o fato de que o ambiente ao 

redor é decisivo para estas aulas, com aula cancelada porque a comunidade está em 

guerra de facção, com feriados reduzindo os dias letivos da disciplina, e tantas outras 

questões que tornam impossível ensinar todo o conteúdo. 

Definitivamente, a conclusão que chega sobre isto é que o livro não foi pensado 

no público alvo em que ele seria estudado, já que seria muito injusta a alta carga de 

conteúdos para alunos terem que processar como robôs sem nenhum aprendizado 

significativo. Como diz uma frase creditada a Albert Einstein “a educação é aquilo que se 

lembra após o término das aulas”. Do que esses alunos irão lembrar? O que esses alunos 

irão levar para suas vidas?  

Dessa maneira, o livro NEJA trás muito pouco de novo, sem entender os sujeitos 

que deseja atingir, com uma quantidade imensa de conteúdo programático. As aulas de 

reforço escolar não existem no Colégio Aurelino Leal, o que também seria  

impossibilitado, já que muitos alunos trabalham durante o dia, que é o turno considerado 

no manual. Mostrando mais uma vez não entender os alunos que estão em sala de aula. 

Portanto, este trabalho ratifica a importância de um olhar mais reflexivo e 

acolhedor, sem penalização, para as turmas de EJA. De modo a entender os alunos 

presente em sala, compreender seus objetivos e acolher cada um desses diferentes 
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sujeitos. As aulas descritas são um pequeno passo para esta compreensão, mas com o 

trabalho e pesquisa de mais pessoas, o objetivo final, que é uma educação de qualidade 

para todos, poderá ser alcançado. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Através do levantamento social dos alunos da modalidade NEJA II do Colégio 

Aurelino Leal, pode-se notar que existe a juvenilização da turma e que muitos alunos 

estudam à noite para trabalhar durante o dia. Quase todos estão procurando novas 

oportunidades, melhor posição no mercado de trabalho, tendo por consequência, 

melhores condições para família. 

 O trabalho apresentou uma proposta de trazer um ensino mais adequado para a 

realidade deles, fazendo com que eles estivessem imersos na sala de aula e não apenas 

meros espectadores, criando meios para que o ensino que fique para além da escola, fosse 

possível. Tendo um resultado positivo, não apenas por todos terem sidos aprovados, mas 

porque todos conseguiram observar a Física e compreender os fenômenos que ocorrem 

ao redor deles e todos consideraram que aprenderam mais e de um modo mais 

satisfatório, com uma linguagem mais acessível.  

Este trabalho, por fim, conseguiu atingir a meta principal de que os sujeitos de 

aprendizagem fossem responsáveis pela construção de seu conhecimento. 

Em contrapartida, pode constatar, que o programa da Nova EJA, que trouxe ao 

estado uma tentativa de melhorar o ensino de jovens e adultos, trás consigo mais do 

mesmo. Um livro didático com uma excessividade de conteúdos e que na maioria das 

vezes não possui muita aplicação para o cotidiano dos alunos. Parecendo estar mais 

concentrado em transmitir o conteúdo do que propriamente ensiná-lo. 

Assim, fica a contribuição para compreender e entender os sujeitos presentes em 

sala de aula de uma turma de EJA, trazendo alguns modos de trabalhar com estes. Além 

de reafirmar a necessidade de um olhar mais atento para os nossos jovens e adultos, que 

tanto precisam de uma iniciativa que preze mais por sua educação. 
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7. APÊNDICE 

7.1 Questionário para levantamento social dos sujeitos da aprendizagem 

 

Todas as Questões a seguir fazem parte de um Trabalho de Monografia. O aluno 

não é obrigado a responder e caso se sinta desconfortável de responder qualquer 

pergunta, deixe-a em branco. 

 

1. Nome:_______________________________________________________________ 

2.Idade:______ 3.Sexo:□F □M □Outro:_________ 4. Profissão:___________________ 

5. Tem filhos: □Não □Sim 

6. Antes de iniciar os estudos no NEJA, quanto tempo você ficou sem estudar? _______ 

7. O que fez você a estudar na modalidade NEJA pela noite? (ex: trabalho, vagas em 

outras turmas, retornar aos estudos depois de um certo tempo...) 

______________________________________________________________________ 

8. O que você pretende fazer após concluir os estudos? (ex: prestar vestibular, fazer uma 

faculdade, trabalhar..) 

______________________________________________________________________  

 

9. Qual o significado de estar aqui na escola estudando? O que você pretende que ela faça 

por você? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

10. O que você acha que é física? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

11. O que você pretende que a física te ensine para melhorar o seu dia-a-dia? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

12. Se você pudesse, o que você mudaria no mundo? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

13. O que os estudos mudam na sua vida? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  
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7.2 Atividade 1- “O ar tem peso?” 

 

Conceitos-chave: unidades, medida, massa. 

 

Esta atividade é sugerida para aqueles alunos que não tiveram contato com a disciplina de 

física, quebrando o paradigma que muitos possuem, que trata-se apenas de contas e 

matemática. Deste modo, serão introduzidos ao conceito de que física é a ciência que 

estuda a natureza.  

A pergunta principal que os alunos devem responder é: O ar tem peso?; para tal, 

recomenda-se a divisão da turma por grupos, para que a através da atividade os alunos 

respondam ao questionamento. 

Cada grupo irá precisar de: 

- 1 balão de gás 

- 1 régua 

- Fita adesiva 

Espaço destinado a atividade: sala de aula 

É interessante entregar aos alunos apenas o material e deixar que eles cheguem aos seus 

métodos e questionamentos, para instigar a curiosidade. A intenção da atividade é que 

eles consigam montar um sistema de balança de pesos, em que o cabide irá pender para o 

lado da bexiga mais pesada 

Propõe-se que sejam entregues um questionário para que, após a atividade, seja 

respondido, a fim de compreender se os conceitos foram assimilados de modo correto. 

Perguntas como “Se o ar tem peso, onde pode ser visto isto no dia a dia?”, “Existe 

alguma maneira de construir uma balança que nos indique a massa do gás?”, são bem 

vindas para que o aluno faça conexões com o seu cotidiano.  
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7.3 Atividade 2: “Qual sua velocidade?” 

 

Conceitos-chave: velocidade média, distância, tempo. 

 

Muito se fala sobre velocidade nas aulas de física no ensino médio, mas grande parte dos 

alunos sabe dizer que “a velocidade é igual o espaço percorrido dividido pelo tempo 

decorrido”. Porém, como isso pode ser aplicado ou medido no dia a dia?  

A proposta é que os alunos consigam estimar suas velocidades de caminhada através da 

medida da distância e o tempo de caminhada. Sugere-se dividir os alunos em grupos para 

que seja possível comparar a velocidade dos membros. 

Cada grupo irá precisar de: 

- 1 metro ou fita métrica 

- 1 cronômetro 

Espaço destinado à atividade: sala de aula. 

Com estes instrumentos, os estudantes serão capazes de obter as medidas necessárias para 

aferir as velocidades. Para entender melhor como se obtêm dados com uma acurácia 

melhor, propõe-se que cada integrante meça três vezes o tempo transcorrido e, em 

seguida, fazer uma média.  

A partir dos dados obtidos, aconselham-se os alunos a entregar aos alunos um grupo de 

questões a fim de fazê-los ponderar sobre o que observaram, com questão como: Se 

dobrarmos a distância, mas mantivermos o ritmo dos passos, o que aconteceria com o 

valor da velocidade? O que faz uma pessoa ser mais rápida que a outra percorrendo a 

mesma distância?  
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7.4 Atividade 3: Medição do tempo de ato-reflexo e sua relação com a 

cidadania no trânsito. 

 

Conceito-chave: queda livre, tempo de reação,cidadania. 

 

O que é o tempo de reação? Serve para quê? Muitos alunos concluem o ensino médio e 

não conseguem utilizar o que foi estudado no seu cotidiano. Para melhor o cenário, a 

proposta é utilizar um experimento simples após uma aula expositiva, para que eles 

consigam entender a importância deste conceito. 

Para esta atividade, os alunos precisam ser divididos em grupos e cada um precisará de: 

- 1 régua 

Espaço de realização: Sala de aula. 

 

Cada aluno deverá medir seu ato reflexo a partir da altura em que seguram a régua após 

esta ser solta, em três situações diferentes: 1) Com total atenção na régua; 2) 

Conversando com o colega; 3) Utilizando o celular; 

Os tempos deverão ser comparados e os alunos deverão anotar suas conclusões. Vale 

chamar atenção do aluno para a utilização do celular ao dirigir, já que muitos já possuem 

carteira da habilitação na modalidade. 
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7.5 Questionário de Acompanhamento - NEJA 2 – CEAL 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

 

1. Sabemos que o ar tem peso. A partir do experimento das bexigas com o cabide, como 

isso foi verificado? Podemos observar esse efeito no nosso cotidiano? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

2. Na segunda atividade realizada, foi cronometrado o tempo em que cada pessoa gastava 

para andar a sala inteira a fim de conseguirmos obter a velocidade de caminhada de cada 

pessoa. Com base nisso, se uma moto e um carro, ambos com a velocidade média de 60 

km/h, saíssem do Rio em direção a região dos Lagos, quem chegaria primeiro ao destino 

final? Explique seu raciocínio. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

3. Semana passada, fizemos um experimento com uma régua caindo e tentamos pegá-la, 

em três situações: um prestando atenção, outro conversando e depois utilizando o celular. 

Qual dos momentos teve o maior tempo? Isso tem alguma aplicação no nosso dia a dia? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Em sua opinião, o método utilizado em sala de aula para aprender física está sendo 

proveitoso? Sua preferência é por este método ou pelo método tradicional em que as 

aulas são apenas discutidas no quadro e comentadas pelo professor? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Extra: Após o início das aulas, você viu a física em algum momento do seu dia a dia? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 


