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RESUMO

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade da educação básica destinada aos jovens
e adultos que não tiveram acesso ou não concluíram os estudos no ensino fundamental e no ensino
médio.  A partir  da  experiência  vivenciada  durante  o  período  de  dois  anos  no  pré-vestibular
comunitário  “Oficina  do  Saber”  e  com  a  perspectiva  de  colaborar  no  processo  de  ensino  e
aprendizagem de jovens e adultos, propomos, neste trabalho, algumas alternativas metodológicas,
incluindo a aplicação de jogos educativos e utilização de recursos de multimídia, na intenção de
introduzir o tema de Astronomia nas aulas de Física, alvo de grande interesse dos alunos, em todos
os níveis de escolaridade. Esta proposta, que leva em consideração a prática do professor reflexivo e
procura destacar  a importância  da utilização de estratégias  diferenciadas,  se vale  das principais
ideias  da Andragogia,  método de aprendizado voltado exclusivamente para adultos.  Sua técnica
considera os fatores que levam o aluno a voltar a estudar e sua prática se baseia em três pilares: a
participação dos  alunos,  a  flexibilidade  em entender  a  posição do aluno e suas limitações,  e  o
processo em si de aprendizagem. 



Palavras chaves: Educação de Jovens e Adultos. Andragogia. Astronomia. Ensino de Física. 

  

ABSTRACT

The Youth and Adult Education is a form of basic education for young people and adults
who did not have access or completed the studies in elementary school and in high school. From the
experience lived during the period of two years in the community pre-vestibular “Oficina do Saber”
and with the objective of collaborating in the teaching and learning process of young people and
adults,  we propose in  this  paper some methodological  alternatives,  including the application  of
educational games and use of multimedia resources, intending to introduce the theme of Astronomy
in Physics classes, subject of great interest to students at all educational levels. This proposal, which
takes into account the practice of reflective teacher and seeks to highlight the importance of using
different strategies, draws on the main ideas of Andragogy, learning method aimed exclusively for
adults. Its technique considers the factors that take the student back to school and its practice is
based on three pillars: student participation, flexibility in understanding the position of the student
and their limitations, and the process itself of learning.

Keywords: Youth and Adult Education. Andragogy. Astronomy. Physics Teaching.
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• INTRODUÇÃO

Os questionamentos sobre aos motivos que levam à evasão escolar são muito comuns na

vida acadêmica. As secretarias de educação, a comunidade escolar e os pesquisadores em educação

debatem frequentemente sobre seus papéis e responsabilidades na resolução deste problema, que

muitas  vezes  se  traduz  em  consequências  negativas  para  a  sociedade,  como  a  violência,  o

desemprego e baixa autoestima dos indivíduos.

Certamente  as  razões  para  o  fracasso  e  a  evasão  escolar  são  diversas,  e  perpassam as

políticas públicas governamentais, a desestruturação familiar, os problemas cognitivos dos alunos, a

má formação dos professores,  os currículos  ultrapassados e o distanciamento  entre a  teoria  e a

prática educacionais, entre muitos outros exemplos. 

Mesmo  que  timidamente,  a  história  da  educação  pública  brasileira  tem demonstrado  o

interesse de associar os direitos sociais e humanos à educação básica e superior. A universalização

do acesso escolar já se faz presente na Constituição de 1988, que garante o acesso à educação

gratuita,  inclusive  para  aqueles  que  não  tiveram  acesso  na  idade  própria.  O  art.  205  deste



documento estabelece que 

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
(BRASIL, 1988 )

Desta forma, fica claro o dever do Estado de promover a educação de todos, sem restrição de

raça, credo, classe social e faixa etária.

 Especificamente em relação à faixa etária,  a Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional – LDBN, 1996) estabelece no seu Art. 37º os seguintes princípios: 

A educação de jovens e adultos será destinada aqueles 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.

 A Educação de Jovens e  Adultos  (EJA) é  uma modalidade  da educação básica  que dá

oportunidade aos jovens e adultos, acima de 15 anos, para iniciar ou dar continuidade aos seus

estudos. Essa é uma tentativa para solucionar alguns dos problemas relacionados com a evasão

escolar,  mas  nem  sempre  consegue  alcançar  seus  objetivos.  Dentre  os  motivos  citados

anteriormente, daremos ênfase aos que envolvem a formação adequada dos professores, as práticas

educacionais voltadas especificamente para educação de jovens e adultos e o distanciamento entre a

teoria e a prática docente. 

Esses  aspectos  são  em geral  agravados  quando  se  trata  do  ensino  e  aprendizagem  das

disciplinas  científicas,  como  Física,  Química  e  Biologia.  Durante  anos  tem  se  discutido

exaustivamente os problemas e dificuldades relacionados com o ensino de Física, e a importância

do  professor,  sua  formação  e  atuação  em sala  de  aula  estão  entre  os  principais  temas  destas

discussões.  O papel  do professor é  extremamente  relevante  quando se pensa em um ensino de

qualidade, que resulte num aprendizado eficaz e duradouro. Entretanto, é notória a dificuldade do

governo em “atrair” alunos para cursos de licenciatura, em especial para o curso de Física e outras

disciplinas das áreas de ciências.  Tal fato reflete na falta de professores que atuam nesta área de

conhecimento nas escolas de ensino médio. Com o número de ingressantes e formandos em queda

nos  cursos  de  licenciatura,  cada  vez  menos  professores  se  formam  no  Brasil.  Em  2007,  a

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) publicou uma matéria no Jornal Estado de São

Paulo na qual aponta o déficit de 246 mil professores nas áreas de Física, Química e Matemática.



Para atender à demanda,  o Ministério da Educação (MEC) deveria  ter garantido a formação de

55.231 professores de Física na década de 1990. Mas só foram licenciados 7.216. Em Química, o

problema se repetia, mas a formação foi melhor: 13.559 graduados no mesmo período. Hoje, apenas

9% dos professores de Física que atuam nas escolas públicas brasileiras têm formação nessa área.

Em 1997,  dados  do  MEC indicavam nos cursos  de  Licenciatura  em Física  uma evasão

correspondente a 65%. Em Química a porcentagem era 75%. Segundo especialistas, esse porcentual

se mantém estável há algum tempo.

O desinteresse pela docência se deve a inúmeros fatores. A dificuldade dos estudantes de se

auto sustentarem durante o curso e a baixa expectativa de renda somada ao declínio do prestígio

social em relação à futura profissão fazem com que os cursos de licenciatura, tanto em instituições

públicas como privadas, vivam em constante crise. Como consequência, o número de graduandos

não atinge a demanda necessária para cumprir as vagas solicitadas para o ensino. Outro efeito dessa

evasão é que muitos professores estão lecionando sem ter graduação.

Apesar  desses  fatores,  existem diversos  motivos  que  impulsionam um aluno  a  seguir  a

carreira de magistério. O amor à profissão, a emoção de ensinar e transmitir  conhecimento, e a

possibilidade  de  transformar  a  sociedade  através  da  educação  são  algumas  das  razões  que

determinam  a  escolha  da  carreira  docente.  E  esses  valores  são  muitas  vezes  instigados  pelos

professores,  que  podem  e  devem  ser  o  principal  agente  motivador.  O  professor  deve  ter

compromisso pessoal com a educação, demonstrar dedicação e entusiasmo Deve ainda estabelecer

uma relação de afetividade  com o aluno,  buscando estimular  o  estudante  a  sempre  melhorar  e

questionar seu aprendizado.

  A condição mínima  para ser um bom educador é  o pleno domínio  do conteúdo a ser

ensinado.  Mas apenas  isso não é  suficiente.  O mais  difícil  é  saber  lidar  com o sentimento,  as

emoções.  Compreender e respeitar as especificidades de cada um, sejam crianças, jovens e adultos,

muita  das  vezes  com vidas  totalmente  diferentes  da  nossa  realidade,  é  fundamental  na  prática

docente.

Também de grande importância são as atitudes e ações motivadoras dentro da sala de aula,

pois na profissão docente é fundamental questionar as rotinas consolidadas na escola e na sala de

aula por vários anos. Como mediador do conhecimento, o professor deve ficar atento às demandas

de seus alunos, que hoje já não aceitam as aulas puramente tradicionais, baseadas exclusivamente

no livro didático e nas exposições no quadro-negro. Modificar as rotinas em sala de aula se faz,

portanto, necessária, se o que o professor almeja é inovar e conquistar a confiança dos alunos. 

Tendo como inspiração as razões expostas acima, propomos neste trabalho a utilização de

ferramentas  diversificadas  para  o  ensino  de  Física,  com  o  embasamento  teórico  voltado

especialmente para os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Tal interesse surgiu a partir



da chance de estagiar no Pré-Vestibular comunitário Oficina do Saber, oferecido pela Universidade

Federal  Fluminense  (UFF).  Durante  o  período  de  dois  anos  foi  possível  acompanhar  o

desenvolvimento e os desafios enfrentados pelos alunos, que por diversos motivos não puderam

concluir seu ensino médio, mas ainda assim persistiam nos estudos, por acreditarem que essa era a

única forma de ampliar seus conhecimentos e adquirirem melhores oportunidades de trabalho.

Com os alunos da EJA as metodologias adotadas nas aulas devem levar em conta algumas

considerações importantes, como a rotina exaustiva submetida ao aluno que chega para assistir as

aulas, após um longo dia de trabalho.   Outra condição importante é não infantilizar as aulas como

muitos professores que tem um embasamento teórico na pedagogia o fazem, pois dessa forma o

aluno passa por uma situação de constrangimento e esse é um dos motivos da evasão.

A EJA tem de ser encarada como um atendimento específico, que pede um currículo próprio.

Se o educador quiser abordar, por exemplo, a origem do universo, deve tratar o tema de forma

adulta,  com  respeito  à  diversidade  religiosa  -  sem  se  desviar  das  propostas  curriculares  -  e

aprofundar a discussão científica, mais do que faria numa turma de crianças.

Assim, com a perspectiva de auxiliar no processo de ensino e aprendizagem de jovens e

adultos,  procuramos  desenvolver  algumas  alternativas  metodológicas,  incluindo  a  aplicação  de

jogos  educativos  e  utilização  de  recursos  de  multimídia,  na  intenção  de  introduzir  o  tema  de

Astronomia  nas  aulas  de  Física,  alvo  de  grande  interesse  dos  alunos,  em  todos  os  níveis  de

escolaridade. 

Para uma melhor  contextualização do tema que motivou este  trabalho,  apresentamos no

capitulo 2 uma breve síntese  retratando a existência da EJA no Brasil desde seu início até os dias de

hoje. Em seguida, no capítulo 3 abordamos os motivos que resultam na evasão escolar nos níveis

fundamental  e  médio,  as  adversidades  encontradas  pelos  alunos  da  EJA e  a  importância  da

Andragogia na educação dos jovens e adultos. No capítulo 4 discorremos sobre o papel do professor

reflexivo no processo de ensino aprendizagem, cuja perspectiva norteou a prática docente adotada

na  elaboração  da  presente  proposta.  No  capítulo  5  apresentamos  uma  análise  sucinta  sobre  o

currículo e a apostila utilizada na EJA e os motivos que levaram à escolha do tema Astronomia, e

detalhamos  a  metodologia  empregada  para  o  desenvolvimento  das  atividades.  As  conclusões  e

considerações finais e as obras citadas constam dos capítulos 6 e 7, respectivamente. Por fim, no

capítulo 8, dos apêndices, relacionamos as atividades desenvolvidas e no capítulo 9 anexamos um

CD com o vídeo utilizado nas aulas e um artigo sobre a prática de ensino para jovens e adultos.



 2  A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL

A educação  no  Brasil  começou  no  período  colonial,  com  os  jesuítas  da  Companhia

Missionária de Jesus que tinham o objetivo de catequizar  e alfabetizar  na língua portuguesa os

indígenas que viviam na colônia brasileira. Sabe-se, segundo Martins (2009), que a educação formal

no Brasil iniciou-se apenas em 1549, com os jesuítas que foram os primeiros educadores do período

colonial, atuando até 1579. 

Com a saída dos jesuítas do Brasil, a educação de adultos entrou em colapso e ficou sob a

responsabilidade  do Império  a  organização da educação. Na primeira  metade  do século XVIII,

Portugal era administrado com "mão de ferro" pelo Marques de Pombal,  que fez uma série de

reformas educacionais que repercutiram no Brasil.  A educação era então marcada pelo elitismo,

restrito  às  classes  mais  abastadas.  As  aulas  régias  eram designadas  unicamente  aos  filhos  dos

colonizadores  portugueses  (brancos  e  masculinos),  excluindo  assim  as  populações  negras  e

indígenas (STRELHOW, 2010). 

Figura 1.  Os

jesuítas

foram os

responsáveis

no processo

educacional

no período

colonial. 

Em 1824, o Império começou a ampliar o ensino para as diversas camadas da população,

garantindo o ensino primário,  porém essa lei  que assegurava tal  instrução não foi cumprida de

maneira correta. A partir do ato constitucional de 1834, ficou sob a responsabilidade das províncias

o ensino dos jovens e adultos. O letramento era visto como uma forma de ‘’iluminar’’ as mentes

dessas pessoas sem instrução, e com o passar dos anos o analfabetismo foi apontado como a causa

do subdesenvolvimento do país. Rui Barbosa, em 1882, apresentou os analfabetos como crianças,



incapazes de pensar por si próprios. Essa forma de pensar deu origem a uma série de preconceitos e

exclusão à pessoa analfabeta.

Com o início do século XX houve uma grande mobilização social que pretendia acabar com

o analfabetismo, porém o descaso com a educação levou ao Brasil à incrível marca de 72% da

população analfabeta.  Foi então que nas décadas  de 1940 e 1950 o ensino de jovens e adultos

começou a ser prioridade para o governo. Nos anos 1940 surgiu a Lei Orgânica do Ensino Primário

que previa o ensino supletivo, e em seguida surgiu o primeiro programa nacional visando atender

especificamente às pessoas adultas, com a criação do Serviço de Educação de Adultos - SEA. A

finalidade do SEA era reorientar e coordenar, no geral, os trabalhos dos planos anuais do ensino

supletivo para adolescentes e adultos analfabetos. Esse movimento, que durou até fins da década de

1950, foi denominado de Primeira Campanha Nacional de Educação de Adultos.

Após o golpe militar (1964), diversos programas de alfabetização foram extintos por serem

considerados  de  caráter  comunista.  Porém,  durante  o  período  militar  o  programa  Movimento

Brasileiro  de  Alfabetização  (MOBRAL)  se  manteve  consolidado  e  seu  principal  objetivo  era

proporcionar a alfabetização de jovens e adultos.

Neste  mesmo  período  as  ideias  de  Paulo  Freire  espalharam-se  pelo  Brasil  (sua  prática

didática baseava-se no pressuposto que o educando cria sua própria educação) e ele passou a ser

reconhecido  nacionalmente  por  seu  trabalho  com  a  educação  popular,  especialmente  com  a

educação de adultos. O Governo encerrou a 1ª Campanha de alfabetização da UNE (União Nacional

dos  Estudantes)  em 1963  e  encarregou  Paulo  Freire  da  organização  e  do  desenvolvimento  do

Programa  Nacional  de  Alfabetização  de  Adultos.  Com  o  Golpe  Militar  de  1964,  o  programa

organizado por Freire sofreu uma ruptura, pois a conscientização do povo brasileiro, que era a base

do projeto, passou a ser encarada como ameaça à nova ordem que estava sendo instalada. Depois

desse  ato  Paulo  Freire  foi  exilado  e  se  instituíram programas  de alfabetização  de adultos  com

características tradicionais e alienantes.

Os militares tinham todo o controle do que seria ensinado no MOBRAL. Suas ações de

alfabetização começaram a ter ênfase no fim de 1970, quando seus projetos foram iniciados em

grande escala.  A metodologia utilizada pelo programa de alfabetização funcional baseava-se em

vários propósitos como: desenvolver nos alunos as habilidades de leitura, escrita e contagem, um

vocabulário  que  permitisse  o  enriquecimento  de  seus  alunos,  desenvolver  o  raciocínio  visando

facilitar a resolução de seus problemas e os de sua comunidade, formar hábitos e atitudes positivas

em relação ao trabalho, e desenvolver a criatividade a fim de melhorar as condições de vida. Por

causa das crises econômicas ocorridas no Brasil durante a década de 1980, os investimentos no

MOBRAL tornaram-se inviáveis devido aos altíssimos custos para a manutenção do programa, que

era mantido por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.



Em 2002, o governo criou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e

Adultos (ENCCEJA), cuja participação é voluntária e gratuita e tem como objetivos a verificação

de competências, habilidades e saberes adquiridos no processo escolar ou nos processos formativos

que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nos movimentos sociais

e organizações  da sociedade civil  e nas manifestações  culturais,  entre outros.  Em 2009, com a

instituição do novo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o ENCCEJA passou a ser realizado

visando à certificação apenas do ensino fundamental, pois a certificação do ensino médio passou a

ser realizada a partir do resultado do ENEM.

Apesar  dos  recursos  oferecidos  pelo  governo  ao  aluno  que  não  conseguiu  concluir  seu

ensino médio e/ou fundamental, ainda assim há diversos problemas que não podem ser ignorados

como a evasão escolar e a queda no número de matrículas de alunos desse segmento (EJA).  Na

figura 2, podemos observar que o número de matrículas,  tanto no ensino fundamental como no

ensino médio, tem caído nos últimos anos.

Figura 2. Gráfico do número de matriculas na EJA no período entre 2007 e 2013

De fato, o Censo Escolar 2013, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) no início deste ano, aponta que as matrículas na EJA caíram

em relação a 2007.  Uma possível explicação pode estar na situação econômica atual, que pressiona

os jovens e adultos à procura imediata de empregos em cargos que não necessitam de qualificação

ou ensino completo.  Ou seja, expondo de outra maneira,  é relativamente fácil  estar empregado,

mesmo com um mínimo de qualificação. Talvez esse cenário desestimule vários alunos a voltar à

sala de aula.



Segundo a pesquisa, os números são alarmantes. A partir dos 15 anos há uma acentuada

queda  de  escolarização,  como  mostra  a  tabela  1.  Para  se  ter  uma  ideia  do  que  isso  significa,

observamos que o  percentual de jovens de 15 a 17 anos frequentando a escola em 2011 foi de

83,7% da população nesta faixa etária. Dos 10,5 milhões de jovens desta idade, 8,8 milhões estão na

escola e 1,7 milhão abandonou a escola.

Tabela 1: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios mostra a queda de escolarização de acordo com a

idade e região dos alunos.

3. ANDRAGOGIA

Quando  se  pensa  em  educação  de  crianças,  admitir  o  seu  não  atendimento  causa

perplexidade e não resta nenhuma dúvida de que esse direito deve ser assegurado. Porém, quando se

trata de jovens e adultos esta situação não é vista com tanta estranheza. Tal fato deveria causar

preocupação, tanto para os órgãos governamentais como para a sociedade em geral. Entretanto, esse

cenário  gera  uma  situação  cômoda,  pois  incentiva  a  mão  de  obra  barata,  o  que  deveria  ser

desestimulado. 

Todavia,  é  possível  perceber  alguma  iniciativa  do  governo  para  resolver  este  problema

através da EJA. As diretrizes curriculares nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (BRASIL,

2000), segundo o Conselho Nacional de Educação (CNE), ressaltam que seu objetivo educacional

tem caráter reparador, no sentido de reintegrar o aluno que se encontra afastado durante um longo

período  da  sala  de  aula  e  deseja  retomar  seu  direito  à  educação,  visando  aumentar  suas



oportunidades no mercado de trabalho e resgatar sua autoestima. 

Entre as medidas que o governo aponta como possibilidades para reter os jovens nos estudos

estão a ampliação do Programa Bolsa Família para quem tem filhos de até 17 anos (é necessário que

o aluno frequente a escola para receber o auxílio), ações educativas para diminuir a gravidez na

adolescência,  promoção  do  ensino  técnico  profissionalizante  e  uma  reavaliação  da  estrutura

curricular do ensino médio.

O retorno  à  escola  não é  uma  tarefa  simples  e  envolve  diversos  fatores  como  família,

distância entre a casa, o trabalho e a escola, disponibilidade de horários e custo financeiro, o que

torna as decisões mais complexas e árduas. Tendo em vista estes fatores, é fundamental que os

professores  saibam trabalhar  com esses  alunos,  utilizando  metodologias  e  práticas  pedagógicas

capazes de respeitar e valorizar suas limitações. Esse olhar voltado para o aluno como o sujeito de

sua própria aprendizagem, que traz para a escola um conhecimento vasto e diferenciado, contribui

efetivamente para sua permanência na escola e uma aprendizagem com qualidade. 

No  entanto,  não  é  raro  o  despreparo  do  professor  em  relação  à  EJA.  Atualmente  os

educadores recém-formados, com pouca experiência na prática docente, especialmente na educação

de  jovens  e  adultos,  saem da  universidade  sem a  capacitação  adequada  para  atuar  nessa  área.

Consequentemente, acabam se guiando pelo modelo pedagógico tradicional e não pela Andragogia

(ciência de orientar adultos a aprender), sem se preocupar com as especificidades de seus alunos.

Como resultado, o aprendizado não é consolidado de forma eficaz. 

A Andragogia consiste em um caminho educacional que busca compreender as necessidades

do adulto que retorna à sala de aula, em uma aprendizagem que está focada na independência e

apreensão  do  aluno.  (KNOWLES,1970).  Segundo  Malcom  Knowles,  a  Andragogia  possui

elementos básicos que devem ser considerados:

1. Necessidade de saber: adultos precisam saber por que precisam aprender algo e
qual o ganho que terão no processo.
2.  Autoconceito do aprendiz: adultos são responsáveis por suas decisões e por sua
vida,  portanto  querem  ser  vistos  e  tratados  pelos  outros  como  capazes  de  se
autodirigir.
3.  Papel  das  experiências:  para  o  adulto  suas  experiências  são  a  base  de  seu
aprendizado. As técnicas que aproveitam essa amplitude de diferenças individuais
serão mais eficazes.
4. Prontidão para aprender: o adulto fica disposto a aprender quando a ocasião exige
algum tipo de aprendizagem relacionado a situações reais de seu dia a dia.
5.  Orientação  para  aprendizagem:  o adulto aprende  melhor  quando os  conceitos
apresentados estão contextualizados para alguma aplicação e utilidade.
6.  Motivação:  adultos  são  mais  motivados  a  aprender  por  valores  intrínsecos:
autoestima, qualidade de vida, desenvolvimento.

Diferente  dos  modelos  pedagógicos  que  focam  no  ensino  infantil,  a  Andragogia  é  um

método  de  aprendizado  voltado  exclusivamente  para  adultos.  Sua  técnica  é  fundamentada  nos



fatores que levam o aluno a voltar a estudar e pode ser aplicada em diferentes grupos culturais. Nela

a teoria é substituída pelos três pilares em que a prática está baseada e garantem a melhor absorção

do conteúdo lecionado: a participação dos alunos, a flexibilidade em entender a posição do aluno e

suas limitações e o processo em si de aprendizagem. 

Na  Andragogia,  o  professor  assume  o  papel  de  facilitador  fazendo  a  ponte  entre  o

conhecimento  e  os  alunos.  Apoiado  no  diálogo,  o  método  exige  uma  relação  com  respeito,

colaboração e confiança entre ambas as partes. Esta prática procura deixar o aluno à vontade para se

sentir seguro e confiante na hora de aprender. A técnica preza pelo conforto e pela informalidade

durante  a  aula,  contando  ainda  com  a  participação  ativa  do  estudante  para  atender  às  suas

necessidades específicas.

Estudos  mostram  que  aulas  tradicionais,  em  forma  de  palestras,  são  mais  propensas  à

reprovação do que aquelas que usam métodos de aprendizado nos quais os alunos são estimulados a

terem uma  participação  mais  ativa.  Aliados  aos  princípios  da  Andragogia,  esses  métodos,  não

centralizados no professor, mas sim nos alunos, proporcionam um aprendizado gerenciado pelos

próprios alunos que, desta forma, são capazes de construir seu conhecimento e resolver as questões

do seu dia a dia. 

4. O PROFESSOR REFLEXIVO

Além de suas  próprias limitações,  muitas  vezes  o estudante também se depara com um

educador que não entende suas necessidades e problemas ao voltar à escola. Em alguns casos, o

professor faz apenas uma revisão do conteúdo, subentendendo que o aluno já aprendeu e seu papel é

apenas recordar.

Educar não se limita a repassar informações ou mostrar apenas um caminho, mas é ajudar a

pessoa a tomar consciência de si mesmo, dos outros e da sociedade. É oferecer várias ferramentas

para  que  a  pessoa  possa  escolher  entre  muitos  caminhos  aquele  mais  compatível  com os  seus

valores,  sua  visão  de  mundo  e  com circunstâncias  adversas  que  cada  um irá  encontrar.  Neste

sentido, uma nova proposta de ensino é dada pela perspectiva do professor reflexivo. “A prática

reflexiva tem sido amplamente divulgada no campo das discussões sobre formação de professores, e

incorporada a textos e documentos de forma quase integral e totalizadora” (DINIZ E CAMPOS,

2004).

Dewey (1979) considera o pensamento  reflexivo como a melhor  maneira  de pensar  e  o

define como sendo “a espécie de pensamento que consiste em examinar mentalmente o assunto e

dar-lhe  consideração  séria  e  consecutiva”.   O  pensar  reflexivo  abrange  um estado  de  dúvida,

hesitação,  perplexidade,  dificuldade mental  e um ato de pesquisa, procura,  inquirição,  buscando



encontrar  a resolução da dúvida.  Dewey (1979) complementa afirmando que “a necessidade da

solução de uma dúvida é o fator básico e orientador em todo o mecanismo da reflexão”.

Lalanda e Abrantes (1996), por sua vez, destacam que três são as atitudes que favorecem a

ação reflexiva:

1) Abertura de espírito – saber ouvir opiniões, informações provenientes de fontes
diversificadas;  ter  capacidade  de  aceitar  opiniões  alternativas  e  reconhecer
possibilidades de erros.
2) Responsabilidade– fazer ponderação cuidadosa das consequências de determinada
ação.
3)  Empenho  –  traduz-se  na  adesão  voluntária  e  no  desejo  de  participar  para
mobilizar  as  atitudes  anteriores.

Nesta mesma linha de pensamento, Schön (2000) considera que a perspectiva reflexiva está

apoiada em três aspectos: reflexão na ação, reflexão sobre a ação e reflexão sobre a reflexão sobre a

ação. Para ele, o professor possui um conhecimento adquirido na prática e o utiliza para a solução

de diferentes questões. Schön (2000) relata também que o estudante pode refletir sobre suas ações

com o objetivo de descobrir aquilo que ajuda ou prejudica sua aprendizagem.

A reflexão  na  ação se dá  quando o professor  reflete,  colocando  para  si  as  questões  do

cotidiano como situações problemáticas e faz isso ao mesmo tempo em que está vivenciando esta

situação. No entanto, quando se faz esta reflexão após a ação, é a chamada reflexão sobre a ação,

esta tem caráter retrospectivo. Por fim, no momento em que o profissional procura compreender a

ação,  interpretando-a,  e tem condições  de criar  alternativas  ou uma maneira  diferente de expor

aquela situação, ele está, na realidade, realizando o processo de reflexão sobre a reflexão na ação.

A pedagogia  por  Freire  (1996)  caracteriza-se  por  uma  prática  pedagógica  reflexiva  e

transformadora.  Ser  professor,  segundo  Freire,  implica  em um compromisso  constante  com as

práticas sociais e a transformação do aluno em cidadão consciente. O professor crítico-reflexivo

possui, como uma de suas grandes características, a preocupação com as consequências éticas e

morais de suas ações na prática social.  O uso de uma linguagem crítica que orienta o processo

reflexivo torna-se importante para a formação de professores e alunos conscientes do seu agir na

sociedade.

Uma  prática  reflexiva  profissional  nunca  é  totalmente  solitária.   A reflexão  é  parte

integrante do trabalho do professor, e para ser compreendida é necessário integrar as condições e

produção desse trabalho. Muitas das vezes a carga horária e o currículo estabelecido não permitem

ao docente seguir alguns padrões, porém um professor que não reflete sobre sua prática, age com

a rotina, aceitando as condições e imposições que outros determinam.

A proposta do presente trabalho foi elaborada a partir dos conceitos fundamentais que regem

a  prática  do  professor  reflexivo.  Tal  perspectiva  favoreceu  a  compreensão  das  adversidades



enfrentadas  pelos  alunos  da  EJA e  permitiu  reverter  cada  situação  negativa  como  medos  e

inseguranças em relação ao curso em um resultado favorável.

5. A PROPOSTA

5.1 O CURRÍCULO MÍNIMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E A BASE CURRICULAR

DA EJA

Em 2011, a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro implementou  nas escolas o Currículo

Mínimo  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  (RIO  DE  JANEIRO,  SEEDUC,  2012)  que  engloba  as

diretrizes curriculares nacionais (DCN) para a educação básica. O objetivo do currículo mínimo é

orientar,  de  forma  clara  e  objetiva,  os  itens  que  não  podem  faltar  no  processo  de  ensino

aprendizagem em cada disciplina, ano de escolaridade e bimestre. Com isso, pode-se garantir uma

essência  básica  comum  a  todos  e  que  esteja  alinhada  com  as  atuais  necessidades  de  ensino,

identificadas não apenas nas legislações vigentes,  diretrizes e parâmetros curriculares  nacionais,

mas também nas matrizes de referência dos principais exames nacionais e estaduais.

O governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio das Secretarias de Estado de Educação e

de  Ciências  e  Tecnologia  (ABREU-FIALHO,2012)  elaborou  também  uma  apostila  (RIO  DE

JANEIRO, CECIERJ, 2012), voltada exclusivamente para jovens e adultos.  Seu conteúdo é um

pouco diferenciado, partindo da necessidade de conciliar o tempo limitado dos alunos com a grande

quantidade de informações e conceitos a serem apresentados durante um curso de Física. É natural,

portanto, pensar num conjunto de conteúdos mínimos a serem trabalhados, cujo desenvolvimento

preserve os elementos fundamentais de compreensão do universo físico e sua relação com as outras

componentes curriculares do ensino.

Os conteúdos da apostila estão divididos em blocos temáticos:

1. movimentos e forças;

2. princípios de conservação;



3. termologia;

4. fenômenos ópticos;

5. fenômenos ondulatórios;

6. eletromagnetismo.

A escola tradicionalmente apresenta a ciência como um conhecimento único e singular sem

vínculos políticos ou culturais. Mudando radicalmente esta postura, é necessário que se desvende a

presença da ciência na realidade do aluno, utilizando para isso exemplos e temas de estudo ligados

ao  seu  cotidiano.  Em  outras  palavras,  o  conhecimento  deve  tomar  como  ponto  de  partida  a

experiência do estudante, o contexto em que está inserido.

É  possível  perceber  ao  longo  da  apostila  seu  embasamento  e  equilíbrio  em  abordar  e

compreender o conhecimento científico como uma construção humana, reconhecer a importância da

matemática para resolução de alguns problemas,  identificar  o processo evolutivo da história  da

ciência e como seu avanço trouxe consequências para a sociedade atual.

A apostila  procura ensinar  o conteúdo de Física de modo contextualizado,  de maneira  a

tornar mais simples a compreensão do aluno sobre os temas estudados. Por exemplo, o módulo 2

começa explicando a origem da ciência e tem como objetivo levar o aluno a identificar unidades do

sistema internacional e o que se denomina como método científico. A figura 3 ilustra uma situação

em que é possível perceber as etapas da construção do conhecimento científico. O primeiro quadro

mostra o questionamento do menino em relação ao peso e o ar, o segundo e o terceiro quadrinhos

comprovam e reforçam a teoria trazendo o esclarecimento necessário usando a bola, os pesos e a

balança de medidas como ferramentas de contextualização.



 

       Figura 3.  Atividade da apostila do EJA

Avaliando de maneira intrínseca a apostila da EJA, é possível notar a falta do conteúdo de

Astronomia  na parte  de Física  Moderna.  A carência  do conhecimento  nessa área  não se limita

apenas aos alunos da EJA, mas também aos alunos de rede estadual do ensino médio. O objetivo do

presente trabalho é tentar suprir essa lacuna, presente na apostila da EJA, abordando de maneira

simples e dinâmica o conteúdo de Astronomia, levantando questões e esclarecendo dúvidas. 

Durante  a  análise  da  apostila  também  foi  possível  perceber  o  cuidado  dos  autores  na

elaboração das atividades,  levando em conta os princípios fundamentais  da Andragogia.  Isso se

evidencia  na  forma  como  os  conteúdos  são  abordados.  Por  exemplo,  quando  é   inicialmente

introduzido  os  primeiros  conceitos  sobre  movimento  (O  que  é  velocidade?  Como  pode  ser

medida?), ele sempre traz uma perspectiva do cotidiano do aluno. Neste caso, o velocímetro de um

carro foi usado para ilustrar certa situação envolvendo os conceitos apresentados na aula.

Também  merecem  destaque  as  diferentes  metodologias  sugeridas  na  apostila,  como  as

atividades para serem feitos em casa, as notícias que relacionam a ciência e o cotidiano, a história

da ciência, os recursos multimídias, as figuras de linguagem usando tirinhas de jornal e etc.

  5.2  POR QUE ESTUDAR ASTRONOMIA?

De onde viemos? O que é Big Bang? Por que uma estrela brilha? O que é um buraco negro?

Por que a lua não cai? O que é gravidade? 

Em princípio, estudar Astronomia é buscar respostas para essas e outras questões, que são de

interesse de toda a humanidade. A história da Astronomia envolve nossos ancestrais e a maneira



como os povos usavam o céu como mapa, calendário, relógio ou previsões.

A partir da observação, várias teorias foram criadas sobre o universo conhecido. A Ciência é

dinâmica  e  seu  processo  de  aperfeiçoamento  é  contínuo.  Nos  dias  de  hoje,  em que  ciência  e

tecnologia alcançaram níveis surpreendentes de desenvolvimento, o conhecimento sobre o universo

é o maior já acumulado pelo ser humano. Entretanto, quanto mais procuramos respostas a questões

envolvendo o universo, mais percebemos quantas perguntas ainda não têm solução, e que muito

ainda precisamos aprender. 

Astronomia é geralmente motivo de curiosidade e entusiasmo entre os alunos. Muitos têm

suas próprias teorias sobre determinados temas e querem compartilhar suas ideias com os outros

colegas. Este tópico também está constantemente presente na mídia, de forma que os alunos sempre

podem acompanhar os avanços e novidades trazendo suas dúvidas e conhecimentos.

Ensinar Astronomia pode desmistificar algumas ideias de senso comum sobre fenômenos

que acontecem no céu, libertando o aluno de certos receios e desconhecimentos, como por exemplo:

os buracos negros, o impacto de um cometa na Terra, as estrelas cadentes, entre outros. Além disso,

várias  outras  áreas  disciplinares  são  supridas  com  informações  e  inspirações  provenientes  da

astronomia:  a  física,  a  química,  a  biologia,  a  história,  a  geografia,  a  navegação,  a  filosofia,  a

sociologia,  a  música,  a  poesia,  a  literatura  e  muitas  outras.  Isso torna  o estudo de Astronomia

extremamente instigante e motivador. 

Muitas das vezes nem mesmo o professor do ensino fundamental e médio aprende conteúdos

de Astronomia durante a sua formação no ensino superior. Como consequência, grande parte dos

docentes prefere não ensinar Astronomia.  Mas há aqueles que se esforçam em pesquisar alguns

conteúdos na internet ou em livros textos, na tentativa de abordar temas de Astronomia em suas

aulas de Física. Entretanto, essa é usualmente uma tarefa árdua, pois o professor se depara com

fontes nem sempre confiáveis, e não se sente suficientemente preparado para analisar criticamente

seu conteúdo.

Considerando o interesse que este tema desperta em muitos jovens e também adultos, e na

tentativa de colaborar com os professores que buscam metodologias alternativas para introduzir em

suas aulas, adotamos neste trabalho, como estratégia de contextualização, a introdução de alguns

conceitos  e  fundamentos  de  Astronomia  com  o  objetivo  de  tornar  mais  atraente  o

ensino/aprendizagem de Física.

  5.3 METODOLOGIA

Em suas  obras,  Saviani  (1996)  lembra  que  a  educação  pode  ser  compreendida  como o

processo pelo qual são transmitidos aos indivíduos conhecimentos e atitudes necessárias para que



eles tenham condições de se integrar à sociedade. Essa integração não significa apenas o domínio

puro e simples dos conhecimentos, mas também o seu entendimento, sob o ponto de vista filosófico,

no qual educação e sociedade estão vinculadas, uma influenciando a outra. Diante desse modo de

ver a educação, entende-se que o ensino de Ciências, e, neste caso específico, o de Física, precisa

ser redimensionado, iniciando-se por uma real e efetiva proposta curricular, que o torne objeto de

estudo, desde as séries fundamentais até o final do ensino médio e ainda que os currículos e as

metodologias de ensino sejam renovados.

Por  várias  décadas,  o  modo  de  ensino  se  baseou  no  modelo  tradicional  no  qual  o

conhecimento é lidado como um conjunto de informações que são transmitidas pelos professores

aos alunos, através de uma abordagem cansativa e pouco atraente. Nessa abordagem, a Física é

muitas vezes interpretada pelos alunos apenas como uma disciplina que consiste em memorizar

fórmulas.

Há alguns anos as aulas tradicionais eram até justificadas, pois o professor não tinha acesso

aos novos meios didáticos devido à sua formação acadêmica, às vezes por condições precárias das

escolas ou pela falta de acesso à tecnologia. Hoje, entretanto, existem nos cursos de licenciatura

disciplinas pedagógicas que auxiliam o futuro docente a encontrar novos métodos de ensino. Graças

aos constantes avanços tecnológicos da atualidade, o docente pode encontrar com facilidade uma

diversidade de métodos e ferramentas didáticas, de baixo custo financeiro, como experimentos e

aulas  multimídias. Diante  desta  realidade,  o  professor  pode  facilmente  buscar  novas  opções

pedagógicas  e planejar suas aulas inserindo novas atividades que assegurem uma aprendizagem

eficaz. 

Entre as metodologias comumente empregadas, a ludicidade como instrumento criativo leva

à construção de conhecimento de maneira espontânea e prazerosa. Jogos e brincadeiras propiciam

uma experiência favorável na aquisição da compreensão sobre o assunto abordado e fazem o aluno

racionar e refletir  sem medo ou pressão de errar, pois o objetivo não é ganhar ou perder e sim

aprender. O lúdico estimula a autoestima e o processo de criação e raciocínio, trazendo questões e

indagações que muitas das vezes uma aula tradicional não permite. No caso específico da EJA, é

importante  e  necessário  ter  sensibilidade  e  cuidado ao fazer  uso do lúdico,  não esquecendo as

especificidades do público alvo, para não correr o risco de ser mal interpretado e visto como algo

infantil e vazio. Esse cuidado norteou a escolha dos jogos e demais atividades aqui propostas.

 

5.3.1 PÚBLICO ALVO



Com base no que foi exposto anteriormente, o presente trabalho consiste em trazer ao ensino

de jovens e adultos uma forma diferente de abordar os conceitos básicos de Astronomia. A proposta

foi  realizada  no  pré-vestibular  comunitário  Oficina  do  Saber.  O  projeto  de  extensão  pré-

universitário Oficina do Saber da Universidade Federal Fluminense/UFF é destinado a alunos que

estejam cursando ou que já tenham concluído o ensino médio, principalmente em escolas da rede

pública de Niterói, São Gonçalo e municípios próximos, e que possuam baixo poder aquisitivo.

A faixa etária  dos alunos varia  entre  30 e 75 anos (é importante  levar  esses fatores  em

consideração para que o trabalho realizado não seja de uma forma infantilizada). Na concepção

tradicional de educação, a metodologia de ensino é entendida como um conjunto padronizado de

procedimentos destinados a transmitir todo e qualquer conhecimento universal e sistematizado. A

síntese desse trabalho é levar a concepção tradicional adicionando recursos andragógicos com o

objetivo de elaborar uma sequência diversificada, que prendam a atenção do aluno.

5.3.2  PRIMEIRA  ETAPA  :LEVANTAMENTO  DAS  CONCEPÇÕES  ESPONTÂNEAS  DOS

ALUNOS E EXIBIÇÃO DO VÍDEO POEIRA DAS ESTRELAS

O professor  deve  olhar  o  aluno não como uma “tábua rasa”,  cujo objetivo maior  é  ser

preenchido, e sim enxergar que cada aluno possui uma estrutura conceitual dentro de si, baseada em

suas  próprias  experiências.  O  conjunto  de  saberes  que  a  pessoa  traz  como  contribuição  ao

aprendizado é extremamente essencial  e o professor deve estar preparado para fazer uso desses

conhecimentos  como ponte para  construção do conhecimento  científico.  A primeira  parte  deste

trabalho consistiu em investigar e entender as concepções espontâneas dos alunos em relação à

Astronomia. Com esse objetivo, os alunos foram incentivados a responder, de maneira informal,

algumas questões simples, como:

• O que é um buraco negro? 

• O que é gravidade?

• Quantos anos tem a Terra? 

• O que foi o Big Bang? 

Depois de respondidas as perguntas, os alunos foram convidados a assistir a série “Poeira

das Estrelas” (Anexo 1), que consiste em vídeos nos quais o físico e cosmólogo Marcelo Gleiser

fala sobre a concepção moderna da origem do universo e o caminho percorrido pela ciência para

responder as dúvidas ancestrais da humanidade.



A Série, narrada e apresentada por Gleiser, foi exibida na TV de 20 de agosto de 2006 até o

dia 5 de novembro de 2006, totalizando 12 capítulos. Os temas abordados na série vão desde a

origem do Universo (baseada na teoria do Big-Bang), no primeiro capítulo, até o último, no qual

Gleiser explica e comenta sobre a existência de vida fora da Terra, OVNI's e alienígenas.

Cada  episódio  da  Série  tem  em  média  15  minutos  de  duração  e  foram  exibidos  dois

episódios por aula. Durante a apresentação da Série os alunos podiam expor suas dúvidas e ideias.

5.3.3 DEBATE SOBRE O VÍDEO E O QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO

No  fim  da  Série  os  alunos  foram  agrupados  em  uma  mesa  redonda  para  responder

novamente  as  questões  que  foram solicitadas  antes  do  no  início  da  Série,  com o  objetivo  de

averiguar a aprendizagem adquirida a partir da exibição dos vídeos.  Complementando a avaliação,

os  alunos  responderam  um  questionário  mais  detalhado  (Apêndice  1),  cujas  respostas  foram

posteriormente analisadas e discutidas em sala de aula.

5.3.4 OUTRAS ATIVIDADES PROPOSTAS

Além do vídeo, propomos também neste trabalho algumas atividades que têm o objetivo de

introduzir o lúdico no ensino e aprendizagem de Física para os Jovens e Adultos. Como mencionado

anteriormente,  o  critério  para  escolha  dos  jogos  e  brincadeiras  levou em consideração  o  perfil

específico do público alvo. Assim, buscamos jogos que, sabidamente, fazem parte do universo de

jovens e adultos, que os utilizam nos momentos de lazer e descontração. Os jogos selecionados, que

se encontram nos Apêndices, foram: um Bingo (Seção 8.2), um jogo de Palavras Cruzadas (Seção

8.3) e um Quebra-cabeça (Seção 8.4).  

Cabe ressaltar que estas atividades não foram aplicadas em sala de aula, pois no momento

em que foram elaboradas,  a autora deste trabalho já não mais atuava no programa de extensão

Oficina do Saber. O objetivo que norteou esta proposta é auxiliar os professores que trabalham na

EJA e buscam alternativas  metodológicas  para complementar  suas aulas.  É importante  também

mencionar que esses são apenas alguns exemplos de jogos e brincadeiras e que as possibilidades são

múltiplas, bastando para isso se inspirar na vivência específica e diária desses alunos.

5.3.5 AS ATIVIDADES PROPOSTAS E OS CONCEITOS DE FÍSICA

Tanto no vídeo como nas demais atividades sugeridas, a conexão entre os temas abordados

e os conceitos de Física é evidente e deve ser amplamente explorada pelo professor. Afinal, o tema



Astronomia foi introduzido como uma ferramenta de contextualização para introduzir ou avaliar

alguns conceitos  de Física.  Como exemplo,  ilustramos no quadro a seguir  algumas situações  e

tópicos extraídos do vídeo e das brincadeiras.

Atividade Situação/Tópico Conceitos, Leis e Fundamentos
Físicos

Vídeo Movimentos dos planetas Lei da Gravitação Universal,  Leis de
Kepler

Galileu e a queda livre Aceleração Gravitacional
Big Bang e Expansão do
Universo

Calor,  Temperatura,  Dinâmica  de
Fluídos

Bingo Estrelas, Estrela de
Nêutrons

Radiação  Eletromagnética,  Energia,
Campo  Magnético,  Movimento  de
Rotação, Força Gravitacional.

Anos-luz Sistemas  de  Unidades  Físicas,
Medidas de Distância.

Planetas, Sistema Solar Lei da Gravitação Universal,  Leis de
Kepler

Palavras-cruzadas Fases da Lua Movimento  de  Revolução,  Reflexão
da Luz

Telescópio Radiação Eletromagnética, Reflexão e
Refração da Luz

Quebra-Cabeça Terra Movimentos de Rotação e Translação,
Leis de Kepler

Sol Radiação  Eletromagnética,  Refração
da Luz, Calor e Temperatura

Quadro1: Exemplos de conceitos, leis e fundamentos físicos contidos nas atividades propostas.

6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente, quando se pergunta à população em geral qual o maior problema do Brasil, uma

das mais frequentes respostas é a falta de educação de qualidade nas escolas.  Sem dúvida, muitos

outros  problemas  como  a  violência,  a  corrupção  e  a  falta  de  critério  na  escolha  dos  nossos

representantes políticos têm raízes nas deficiências da educação básica. Tais carências se revelam

numa  educação  elitista  e  excludente,  nos  currículos  enciclopédicos  e  descontextualizados,  na



ineficiência da gestão pública, nas metodologias ultrapassadas e no despreparo do professor, entre

muitos outros motivos.    

Felizmente podemos perceber algumas iniciativas no sentido de inverter essa situação, de

modo a levar o Brasil a um patamar de desenvolvimento, aonde uma mudança cultural conduza a

uma educação eficiente e de resultados. Entretanto, ainda há um longo percurso para resolver esses

problemas,  que muitas  vezes  parecem insolúveis.  Investir  na capacitação dos  docentes  e  novos

métodos de ensino pode servir de estímulo para fazer a diferença na vida dos cidadãos. 

A experiência vivenciada com a EJA e o contato direto com os alunos deste segmento, que

lutam  diariamente  por  um  ensino  de  qualidade,  revelaram  entre  outras  coisas,  as  lacunas  no

currículo escolar e a falta de preparado da maioria dos professores para lidar com as diferenças

características destes alunos.  Refletir sobre essas questões é o primeiro passo na busca de soluções.

Mas para isso é necessário um professor consciente e apto a vencer barreiras. Nos dias atuais, o

papel  do professor  na  sociedade perdeu grande parte  de  seu  prestígio.  Poucos  sabem sobre  as

dificuldades enfrentadas pelo professor na rotina escolar e o quanto é árduo o trabalho de educar.

Porém, desistir da educação é desistir de uma sociedade justa e progressiva. E esse deve ser o lema

de todo professor que acredita que a educação é um constante processo de modificação.

Ensinar para os alunos da EJA foi um processo enriquecedor, tanto profissionalmente como

pessoalmente. Impulsionar esses alunos, que retornam à sala de aula, é algo único e incrível.  Os

resultados alcançados foram extremamente positivos. Em geral os alunos foram bastante receptivos

e  demonstraram  grande  interesse  na  aprendizagem  de  Astronomia,  por  ser  esse  um  tema  que

desperta curiosidade e interesse. Os alunos não apenas conseguiram ter um novo olhar sobre os

temas do universo, mas também exercitaram sua capacidade crítica ao debaterem os fundamentos

teóricos  apresentados,  sem  deixar  de  lado  suas  próprias  concepções  e  ideias.  O  debate

ciência/religião motivou diversas discussões, cujo resultado serviu para evidenciar que as diferenças

de pensamento são saudáveis e devem ser respeitadas, e a intolerância, tão comum no nosso mundo

atual, é o caminho direto para  retrocesso.

A foto abaixo ilustra um momento especial de confraternização com a turma da EJA.



Turma de Jovens e Adultos da Oficina Do Saber- Ano 2013

Durante o período de trabalho com a turma da EJA, do programa Oficina do Saber, foi

desenvolvida uma pesquisa que resultou no artigo que se encontra no Anexo 2. Este trabalho, que

mostra o perfil dos alunos da EJA e destaca as principais dificuldades enfrentadas pelos alunos e os

motivos da evasão escolar, contou com a participação da colega Natalia Helena de Azevedo.
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8. APÊNDICES

8.1 QUESTIONÁRIO SOBRE O VÍDEO “POEIRA DAS ESTRELAS”.

O presente questionário foi aplicado como verificação de aprendizagem.  

QUESTÕES:

http://uab.ufac.br/moodle/pluginfile.php/14242/mod_resource/content/1/Caejadis%20-%20Texto%201%20(Breve%20histu00F3ria%20da%20EJA%20no%20Brasil).pdf
http://uab.ufac.br/moodle/pluginfile.php/14242/mod_resource/content/1/Caejadis%20-%20Texto%201%20(Breve%20histu00F3ria%20da%20EJA%20no%20Brasil).pdf


• Quem foi Isaac Newton? Quais foram suas contribuições para a Física?

• O que é gravidade, sob o ponto de vista Newtoniano?

• Explique como se dá o fenômeno dos eclipses solar e lunar.

• Quais são as leis de Kepler?

• Quem foi Galileu Galilei? O que ele defendia? Relate a experiência que ele realizou na Torre
de Pisa.

• Como eram as condições iniciais do planeta Terra, por ocasião de sua formação? 

• Explique a teoria sobre a formação da Lua

• Em que consiste o modelo geocêntrico do Universo?

• O que é a Teoria da Relatividade Geral?

•  O vídeo relata, de acordo com as teorias científicas, como seria o início do Universo. 
Descreva com suas palavras o que seria o “Big Bang”.

•  Cite  algumas das principais  descobertas realizadas  com o telescópio Hubble e explique
quais as suas consequências para a teoria da origem do universo.

•  Existe vida extraterrestre? Qual a sua opinião sobre isso?

•  Qual foi o modelo de Universo adotado por Copérnico? 



•  O que é a radiação cósmica de fundo?

•  Explique o começo e o fim da vida das estrelas.

•  Como funciona uma bomba de Hidrogênio?

•  O que são os planetas extra solares?

•  O que é um ano-luz? Explique.

8.2 O BINGO

Esse jogo, assim como os dois outros que serão apresentados nos itens 8.3 e 8.4, faz parte

das atividades propostas que não foram aplicadas no decorrer do trabalho. A intenção é mostrar

como é possível, de forma simples, fazer uso de recursos diversificados na elaboração de atividades

que podem ser empregadas como introdução dos conceitos, ou como verificação de aprendizagem.

Objetivos  do  jogo:  Fixar  as  ideias  apresentadas  na  Série  “Poeira  das  Estrelas”  e  avaliar  a

aprendizagem dos conteúdos de Astronomia de maneira alegre e divertida.

Regras do jogo: Cada aluno recebe uma cartela com respostas correspondentes às perguntas que

serão sorteadas. A cada rodada um número é escolhido e cada número equivale a uma pergunta.

Depois de enunciada a pergunta, o aluno deverá procurar a resposta equivalente em sua cartela e

marcar com o número correspondente à pergunta. O aluno que primeiro completar a cartela vence o

Bingo.

Perguntas:

• Que nome é dado às estrelas de nêutrons, que devido ao seu intenso campo magnético

e rápido movimento de rotação, emitem pelos polos sua radiação?  Resposta: pulsares

• Como é chamado o sistema constituído por um numeroso grupo de estrelas que estão

ligadas gravitacionalmente?

Resposta: galáxia



• Qual o nome da teoria mais aceita para explicação da formação do Universo? 

Resposta: Big Bang

• Como se chama a estrela mais próxima da Terra, depois do Sol? 

Resposta: Próxima Centauri

• Qual o planeta anão mais distante do Sol? 

Resposta: Sedna

• Qual é o maior planeta do Sistema Solar? 

Resposta: Júpiter

• Qual o planeta mais quente do Sistema Solar? 

Resposta: Vênus

• Qual a região que marca os limites do Sistema Solar? 

Resposta: Nuvem de Oort

• Que nome é dado ao corpo celeste capaz de produzir sua própria luz e energia?

Resposta: estrela

• Que físico e astrônomo aperfeiçoou a luneta? 

Resposta: Galileu Galilei

• Quem formulou a Teoria Geral da Relatividade? 

Resposta: Albert Einstein

• Que matemático e astrônomo é considerado o pai do heliocentrismo? 

Resposta: Nicolau Copérnico

• Quantas são as Constelações Zodiacais? 

Resposta: 12

• Qual é o menor planeta do nosso Sistema Solar? 

Resposta: Mercúrio

• Que nome é dado ao padrão formado por estrelas, aparentemente próximas, de que

Órion é um exemplo? 

Resposta: Constelação

• Qual o nome do planeta anão que até 2006 era considerado o nono planeta do Sistema

Solar?

Resposta: Plutão

• Anos-luz é uma medida de que grandeza?

Resposta: distância

• Qual a galáxia do Grupo Local, localizada a cerca de 2,5 milhões de anos-luz da Terra?

Resposta: Andrômeda



• Qual é o nome do maior satélite natural de Netuno? 

Resposta:Tritão

• Como se chama a parte visível do Sol? 

Resposta: Fotoesfera

• A nossa galáxia, Via Láctea, tem aproximadamente quantas estrelas? 

Resposta: 100 bilhões

• Qual o terceiro planeta mais próximo do Sol?

Resposta: Terra

• O que provavelmente ocasionou a extinção dos dinossauros?

Resposta : Um meteoro

• Qual é o único satélite natural da Terra?

Resposta: Lua

• Qual o corpo celeste que ao aproximar-se do Sol apresenta uma “cauda” luminosa que

pode atingir milhões de quilômetros? 

Resposta: cometa

• Qual é a estação que se inicia no hemisfério sul, quando o Sol atinge o solstício de

dezembro? 

Resposta: Verão

• Quanto tempo demora a luz do Sol para chegar até a Terra? 

Resposta: 8 minutos

Exemplos de cartelas do Bingo:



                                                      Cartela 1 do Bingo



                                                     Cartela 2 do Bingo

8.3  PALAVRAS CRUZADAS

Objetivo do jogo: Verificar a aprendizagem dos conhecimentos sobre o Universo apresentados na

Série “Poeira das Estrelas”. 

Regras do jogo: Como o tradicional jogo de palavras cruzadas, o jogador deve preencher todos os

espaços  do  diagrama,  usando  as  dicas  disponíveis.  Conforme  as  palavras  são  preenchidas,

algumas letras de outras palavras automaticamente aparecem, facilitando a resolução. Este jogo

pode ser aplicado como atividade em sala de aula, ou como tarefa de casa. Em sala de aula, o jogo

pode ser realizado individualmente ou em equipes. No último caso, a turma pode ser dividida em

dois grupos que se revezarão no preenchimento de cada palavra. A equipe que tiver mais certos

vencerá o jogo.

Diagrama:



8.4 QUEBRA-CABEÇA

Objetivo  do  jogo:  Introduzir  ou  avaliar  a  aprendizagem  de  novos  conceitos  e  definições  de

Astronomia.

Regras do jogo: A finalidade desta brincadeira é fechar o quebra-cabeça o mais rápido possível,

seguindo uma dica principal. A turma é dividida em grupos de quatro alunos. Cada grupo receberá

uma  carta  principal,  que  será  a  dica  para  encontrar  as  outras  peças.  Todas  as  outras  peças,

referentes às diferentes dicas, estarão embaralhadas e dispostas em uma mesa.  Em cada rodada

um  aluno  de  cada  grupo  terá  direito  a  escolher  uma  carta  que  esteja  de  acordo  com  as

características da dica principal. Se a carta estiver correta a mesma é colocada no quebra-cabeça,

caso contrário o aluno deverá esperar a próxima rodada para devolver a carta errada e tentar uma

nova. O grupo que primeiramente preencher corretamente o quebra-cabeça será o vencedor.
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9. ANEXOS

9.1 ANEXO1: CD com o Vídeo “Poeira das Estrelas”.



9.2 ANEXO 2: Artigo 

Esse  artigo,  que  retrata  a  experiência  junto  aos  alunos  da  EJA,  foi  redigido,  a  pedido  da
coordenação  do curso Oficina  do Saber,  para que o mesmo fosse  publicado pela  editora  UFF;
Porém, por motivos de gestão, o trabalho não fui publicado.

Os desafios da prática de ensino para jovens e adultos no pré-vestibular Oficina do Saber

Dayane Loren Pereira
Natália Helena de Azevedo

Resumo

Este artigo busca mostrar o desafio da prática de ensino para jovens e adultos no pré- vestibular

Oficina do Saber e os motivos que levam os alunos a permanecerem e a abandonarem esse

processo educativo.

Palavras chave: Educação para adultos, Política educacional para jovens e adultos.

Introdução 

A ação educativa  junto  a  adultos  no  Brasil  não  é  recente.  Relatos  informam que  no

período colonial os religiosos exerciam sua ação educativa missionária em grandes partes

dos adultos. Ao final do Império, 82% da população com idade superior a cinco anos eram

analfabeta. Felizmente ao longo do século XX o percentual de analfabetos absolutos no

conjunto da população veio declinando continuamente, alcançando na metade dos anos

90 um patamar próximo a 15% dos jovens e adultos brasileiros. O modelo pedagógico,

aplicado também ao aprendiz adulto, persistiu através dos tempos chegando até o século

XXI e foi a base da organização do nosso atual sistema educacional (Haddad; Di Pierro,

2000).

O EJA (Ensino de jovens e adultos) é baseado em vários pressupostos que são diferentes

daqueles do modelo pedagógico: Os adultos se envolvem em uma atividade educacional

com  grande  número  de  experiências,  mas  diferentes  em  qualidade  daquelas  da

juventude. Por terem vivido mais tempo, eles acumulam mais experiências e sabem a real



importância do ensino e o impacto de uma boa educação para o futuro (Chotguis, 2005).

Justificativa

O ensino  baseado  no desempenho e  valorização  do  homem deve  estar  presente  na

educação, uma vez que esta abordagem trata do desenvolvimento da pessoa  adulta.

Relações  pedagógicas,  que  tratam  os  adultos  de  forma  infantil,  são  muitas  vezes,

responsáveis pela reatividade dos profissionais consequentemente leva a insatisfação e

desinteresse ao aluno. O Objetivo desse trabalho é ensinar o adulto de forma simples e

que o mesmo possa trazer suas experiências de vida para sala de aula contribuindo com

o aprendizado. No aprendizado do estudante adulto a experiência tem o mesmo valor que

o conhecimento docente.

Desenvolvimento com fundamentação teorica

A arte  ou  ciência  de  ensinar  adultos  é  um  trabalho  desafiador  já  que  os  adultos

apresentam especifidades durante o processo de construção do conhecimento (Chotguis,

2005).  Adultos aprendem melhor em ambientes informais e não ameaçadores (Di Pierro;

Jóia ; Ribeiro, 2001). A decisão dos métodos utilizados não é centralizada no professor,

mas sim nos alunos, que neste contexto gerenciam seu aprendizado e buscam com esse

conhecimento para resolver questões do dia - a - dia. O professor tem que desempenhar

o papel de facilitador desse processo ao conectar a teoria à vida do aluno.

Desde a década de 80 o perfil dos adultos que procuram a educação de jovens e adultos

tem sido principalmente constituído de jovens provenientes de ambientes urbanos com

experiências mal sucedidas de escolaridade (Haddad; Di Pierro, 2000). Essa é a realidade

que se enquadra a turma de atualização do pré Oficina do saber, em que os alunos são

pessoas que voltaram a estudar depois de um tempo.

Metodologia

Nossa metodologia para a elaboração desse trabalho foi direcionada por uma pesquisa

feita entre os alunos para descobrirmos suas metas, suas limitações em relação ao curso

(internas e externas) e também os motivos que levam o aluno a voltar à sala de aula em

busca de conhecimento.

Resultado e discussão



Uma pesquisa com um questionário foi realizada entre os alunos para tentar descobrir o

perfil do aluno que se matricula no curso de atualização. Vários temas foram abordados,

entre eles: motivo de permanência e evasão, dificuldades apresentadas durante o período

escolar e motivação para continuar o processo. 

Todos os alunos concordaram que o principal desafio encontrado foi a falta de tempo para

se dedicar ao estudo e o método de ensino era bastante satisfatório. Dentre os alunos a

maioria  tem  segundo  grau  completo  e  há  também  alguns  com  ensino  superior  que

continuam a estudar para se aprimorar mais.

Neste ano de 2013 tiveram 20 alunos matriculados no pré-vestibular Oficina do Saber na

turma  de  Atualização,  desses  10  permanecem  assistindo  as  aulas  regularmente.  Os

alunos que saíram foram listaram vários motivos para desistência, entre os quais estão:

dificuldade em conciliar o trabalho e os estudos, medo da violência, problemas de saúde,

falta de companhia, porém a causa mais citada foi a falta de recursos para a passagem.

Todos os 20 matriculados disseram que desejam fazer a prova do ENEM 2013.

Os que permaneceram assistindo as aulas regularmente listaram as razões que os fizem

continuar até o final do curso. As razões citadas foram: desejo de conquistar sonhos e

melhorar o futuro, vontade de estudar, identificação com ambiente de sala de aula da

atualização, a fé e o apoio da família.

Conclusão

Nesta pesquisa percebeu-se que todos os alunos são motivados em busca de um futuro
melhor e que estão sempre atrás de conhecimento para crescer no âmbito pessoal  e
profissional.  

Ensinar no curso de atualização é um desafio ao mesmo tempo extremamente gratificante
e enriquecedor.

Voltar a estudar em um país que constantemente segrega já torna todos os alunos da
Atualização, verdadeiros vencedores.
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