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RESUMO 
Este trabalho é o relato de um diálogo estabelecido entre um professor da 
disciplina de Física da Nova Educação de Jovens e Adultos (NEJA) e o método 
desenvolvido pelo patrono da educação brasileira Paulo Freire. Procuramos 
resgatar os aportes sobre Educação, constituídos por Freire, para tratar do 
ensino de física numa turma de NEJA de uma escola do município de Niterói. A 
finalidade foi desenvolver uma metodologia em que a historicidade afirme 
possibilidades para a aprendizagem em ciências, com o objetivo de elaborar, 
desenvolver e analisar uma metodologia, embasada nos princípios da 
pedagogia freiriana, para o ensino de Física para alunos de uma turma de 
NEJA, objetivando uma aprendizagem mais dialógica. Para tanto, estudamos 
duas obras importantes Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Esperança. A 
pesquisa desenvolvida foi do tipo participante e foi possível entender, segundo 
a pedagogia freiriana, como se dá a relação das concepções cotidianas com as 
concepções científicas; questão fundamental para o ensino das ciências. O 
produto final é a apresentação de uma proposta metodológica freiriana para o 
ensino de física na NEJA. Para tanto, a obra de referência foi Educação Como 
Prática da Liberdade. 
 
Palavras-chave: Paulo Freire; NEJA; Ensino de Física. 
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ABSTRACT 
 
 

This work is the report of a dialogue established between a professor of the 
discipline of Physics of the New Education of Youths and Adults (NEJA) and the 
method developed by the Brazilian education patron Paulo Freire. We seek to 
recover the contributions on Education, constituted by Freire, to deal with the 
teaching of physics in a NEJA class of a school in the city of Niterói. The 
purpose was to develop a methodology in which historicity affirms possibilities 
for learning in sciences, with the objective of elaborating, developing and 
analyzing a methodology, based on the principles of Freire pedagogy, for the 
teaching of Physics for students of a NEJA, aiming at a more dialogic learning. 
For this, we studied two important works Pedagogy of the Oppressed and 
Pedagogy of Hope. The research developed was of the participant type and it 
was possible to understand, according to Freirian pedagogy, how the 
relationship between daily conceptions and scientific conceptions occurs; 
fundamental question for the teaching of science. The final product is the 
presentation of a Freiriana methodological proposal for the teaching of physics 
in NEJA. For that, the reference work was Education as a Practice of Freedom.  
 
Keywords: Paulo Freire; NEJA; Physics Teaching. 
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1. INTRODUÇÃO 
1.1  Contextualização do tema 

Uma discussão presente na área de Ensino de Física é a idéia de que as 

aulas de física são “sem significado” (RIBEIRO e KAWAMURA, s/d), tanto para 

o aluno quanto para o professor. Em relação ao docente, muitas vezes ele 

apenas reproduz o conteúdo dos livros didáticos, o que pode caracterizar a 

desconhecimento do conteúdo ensinado. Ou o professor é tomado por uma 

prática empirista, não aproximando o conteúdo das questões do dia-a-dia do 

aluno. Isto torna o conteúdo “sem significado” para alunos e professores. 

Precisamos, no Ensino de Física, abordar os conteúdos de uma maneira que 

permita o aluno a pensar o mundo moderno com suas várias tecnologias e 

possibilidades, e que, independentemente de saber usar fórmulas somente no 

espaço escolar, seja capaz de responder a uma situação ou uma questão que 

lhe é imposta pelo cotidiano. Para muitos autores, dentre eles está Paulo Freire 

(2003), é isso que significa aprendizagem.  

Tomando esta questão, acerca do Ensino de Física, em um cenário 

específico, na Educação de Jovens e Adultos (EJA), podemos identificar 

problemas próprios deste segmento.  Para muitos, fica clara a dificuldade de 

aprendizagem de um aluno que está há muito tempo afastado da escola, 

quando comparado com um aluno mais jovem e que tem uma vivência 

contínua nessa instituição. No entanto, nos aproximamos de autores 

(SAMPAIO, 2009), que identificam que o problema está na forma como as 

práticas escolares lidam com o sujeito que está ‘fora’ da idade escolar prevista 

e não no desenvolvimento ontogenético1 deste aluno ou nas etapas 

cronológicas supostas pelo ensino regular.  

Durante muito tempo, os conteúdos foram apresentados na EJA com a 

mesma abordagem das aulas dos cursos regulares. Isso é um problema, não 

                                                           
1
 Desenvolvimento do indivíduo desde o nascimento até a vida adulta. 
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pelo fato de que os alunos da EJA precisem de uma prática compensadora2, 

mas por que o ensino precisa ser contextualizado de acordo com a experiência 

dos alunos é fundamental.  

Esta falta de contextualização faz com que os conteúdos apresentados 

em sala de aula não estejam vinculados aos conhecimentos prévios dos 

alunos, pois não estão relacionados com a vida deles nem pelo lado 

profissional, nem pelo dia a dia. Temos, neste trabalho, a perspectiva de que é 

possível construir outras formas de abordagens dos conteúdos, a partir da 

contextualização, que dêem conta dessas especificidades citadas acima na 

EJA. Esta Dissertação tem como objetivo, portanto, elaborar, analisar e propor 

uma metodologia, baseada na contextualização, para o ensino de física na 

EJA.  

Entendemos que é preciso definir os processos fundamentais para que 

esta contextualização aconteça para além da simples ilustração, a fim de “(...) 

recuperar o lugar daquele que aprende, compreendendo-o como sujeito 

histórico (...)” (OLIVEIRA et al, 2015, p.33).  Isto significa que o ensino não 

deve estar desvinculado da realidade daquele que aprende. Por exemplo, na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), não é possível ensinar tal como o 

fazemos com uma criança, pois “na medida em que o sujeito interage com os 

membros mais maduros da sua cultura, aprende a usar a linguagem como 

instrumento do pensamento e como meio de comunicação e internaliza 

conceitos, informações” (OLIVEIRA et al, 2015, p.33). Existe, assim, a 

necessidade de se fazer estudos especificamente sobre a EJA, pois não 

ensinamos a um adulto tal como ensinamos uma criança (KRUMMENAUER ET 

AL, 2010). 

                                                           
2
 A ideia da compensação na educação de jovens e adultos advém da perspectiva em 

educação, que tem ênfase no modelo da integração, que entende que determinados conteúdos 
só podem ser ensinados em uma determinada etapa da vida (etapa do desenvolvimento 
cognitivo). Se isso não acontece, o que tem que ser feito é a adequação do aluno a um suposto 
nível cognitivo esperado a sua idade.  Na EJA, a conseqüência dessa abordagem é uma 
prática naturalizada e voltada para um suposto nível cognitivo de desenvolvimento em 
detrimento das experiências de vida dos alunos. 
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Esta discussão nos remete à questão da relação entre o conceito cotidiano e 

a concepção científica apresentada pela escola. Para muitos, há a necessidade 

de romper com a concepção dos alunos em prol da concepção científica. Isso 

acontece porque a lógica que fomenta esta discussão é a de que há uma 

divisão entre o sujeito e a realidade, isto é, no caso do ensino de ciências, uma 

separação entre o sujeito e sua concepção sobre o mundo e o próprio mundo, 

os conceitos culturalmente construídos, dentre eles, os conceitos científicos. 

Esta é a marca da dicotomia entre o subjetivismo e o objetívismo com a qual 

Freire rompe:  

Subjetivismo ou objetivismo mecanicista, ambos antidialéticos, 
incapazes, por isso mesmo, de aprender a permanente tensão entre 
a consciência e o mundo. Na verdade, só numa perspectiva dialética 
podemos entender o papel da consciência na história desvencilhada 
de qualquer distorção que ora exacerba sua importância, ora a anula 
ou a nega. Nesse sentido, a visão dialética nos indica a necessidade 
de recusar, como falsa, por exemplo, a compreensão da consciência 
como puro reflexo da objetividade material, mas, ao mesmo tempo, a 
necessidade de rejeitar também o entendimento da consciência que 
lhe confere um poder determinante sobre a realidade concreta 
(FREIRE, 2003, p. 100). 

 
Tomando a perspectiva freireana para pensar o ensino de física na dialogia 

entre o aluno, suas concepções e os conceitos científicos, entendemos que é 

preciso operar, em sala de aula, a dialética. Assim, será feita uma aproximação 

entre o conceito de contextualização e o método freireano. Paulo Freire (2003) 

é um autor que permite pensar a proposta da significação, da contextualização 

em sala de aula, ainda mais quando se trata da EJA, forma de educação muito 

discutida e praticada pelo mesmo. 

   Falar sobre o ensino-aprendizagem, segundo Freire, é antes de tudo 

acreditar no ser humano, na capacidade de amar uns aos outros, na educação 

como um ato de libertar o ser humano oprimido. O autor acredita na liberdade 

no processo de aprendizagem, pois acredita no sujeito como ser inacabado, 

que se constitui pelo diálogo, no contexto social onde está inserido. 

Segundo Freire (2011, 2003), a educação não é neutra, pois sua função 

política não é só qualificar para o mercado de trabalho, mas é construir formas 

para tornar o educando capaz de aprender a aprender. Ainda hoje no Brasil 

poucos são os educadores que conhecem os aportes e pressupostos de Freire, 
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pois, na prática de sala de aula continuam exercitando a educação bancária 

criticada por Freire (2011, 2003), na qual o professor transmite o conhecimento 

tal como se o aluno fosse tabula rasa. Este tipo de pedagogia não leva à 

aprendizagem, mas a um comportamento em que o conteúdo é reproduzido 

pelo aluno, na hora da avaliação.  

 O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática 
docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua 
insubmissão. Uma de suas tarefas primordiais é trabalhar com os educandos a 
rigorosidade metódica com que devem se “aproximar” dos objetos 
cognoscíveis. E esta rigorosidade metódica não tem nada a ver com o discurso 
“bancário” meramente transferidor do perfil do objeto ou do conteúdo” 
(FREIRE, 2015, p. 28). 

 

Esse tipo de educação bancária não leva os alunos da elite do país a se 

reconhecerem como opressores, muito pelo contrário, reafirma a sua condição, 

pois eles estudam em livros didáticos que contam a história sempre pelo lado 

do vitorioso opressor e nunca pelo ponto de vista do oprimido. No caso do 

educando excluído, esse tipo de educação também é repetida, levando-o a 

aceitar a condição de excluído e oprimido, como um verdadeiro fatalismo 

social. Esse tipo de educação apenas distancia cada vez mais esses dois 

grupos, fazendo com que ambos aceitem as suas condições de opressor e de 

oprimido.  

    O que, segundo Freire (2003), deve ser discutido é a educação como 

meio de libertar o oprimido, e que o educador pode mediar esse caminho. Para 

isso, ele deve ser um pesquisador do meio social, do contexto no qual ele e o 

educando estão inseridos, para que ele possa dialogar com o aluno, num claro 

movimento de dialogia. 

 Pensando a educação como prática da liberdade e fazendo um recorte 

especificamente sobre o ensino de ciências, é possível entender que a 

aprendizagem científica não serve apenas para nos tornar cientistas, tal como 

se supunha e se pretendia nas décadas de 1950 e de 1960, com os seus ideais 

empiristas e positivistas. Contemporaneamente a aprendizagem científica vem 
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sendo entendida como um processo pelo qual o sujeito se apropria da 

linguagem oficial da sociedade. 

   A educação deve existir como um ato político, capaz de libertar o sujeito 

da ingenuidade, dos fatalismos sociais em que vivem, da falta de esperança, 

de fazer o homem entender que ele possui historicidade. Isso permite que o 

sujeito mude o meio em que vive, se reconhecendo como um ser “inacabado e 

inconcluso”. É a dialogia entre educadores e educandos, que traz histórias de 

vida - singularidades - que darão sentido às teorias. Só assim os homens 

superam as amarras do senso comum, despertam para o mundo concreto e 

dão sentido às abstrações do saber oficial (FREIRE, 1986). 

É importante frisar que o educador tem que saber muito bem sobre o 

assunto que está sendo abordado, ou seja, tem que ter competência técnica. 

Mas, também, tem que ter competência ética, ou seja, o educador tem que ter 

compromisso com o educando e com as suas atitudes pedagógicas. Precisa, 

portanto, desenvolver um operador ético em que não aja alheamento em 

relação ao outro, no caso aluno. 

   O educador não deve ter a ilusão de que sua prática é neutra, ela é 

sempre política, pois a relação entre competência técnica e ética garante que o 

ato de ensinar não é respaldado apenas por boas metodologias, em que os 

fatalismos sociais é que definem quem pode ou não aprender. O ato de ensinar 

é também aprendizagem, pois o educador que luta por suas próprias melhorias 

(técnica e ética) pode mediar o aluno a também reconhecer o meio em que vive 

e em que contexto histórico político e social ele está inserido e a constituir 

aprendizagem de conteúdos específicos. Esta relação entre competência 

técnica e ética é dialética, uma depende da outra.   

         Além das questões citadas na apresentação do tema, tais como 

dificuldade de encontrar uma prática que dê conta das especificidades desse 

segmento, podemos dizer que um trabalho de investigação voltado para a EJA 

é importante, pois esse segmento da educação apresenta uma complexidade e 

que “nos dias de hoje, essa complexidade continua presente e vivemos os 
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mesmos desafios: a necessidade de dar continuidade à luta por educação de 

qualidade para todos e pela formação continuada de professores de EJA” 

(SAMPAIO, 2009, p. 13).  

 

1.2 Problema de Pesquisa 

Como elaborar uma metodologia, embasada nos princípios da pedagogia 

freireana, para o ensino de Física na Educação de Jovens e Adultos (EJA)?  

 
1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

Elaborar, desenvolver e analisar uma metodologia, embasada nos 

princípios da pedagogia freiriana, para o ensino de Física para alunos de EJA, 

com a finalidade de promover uma aprendizagem mais dialógica. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
 
- analisar alguns textos de Paulo Freire, a fim de descrever os princípios da 

pedagogia freiriana; 

- analisar, segundo a pedagogia freiriana, como se dá o processo de 

aprendizagem de jovens e adultos; 

- analisar, segundo a pedagogia freiriana, como se dá a relação das 

concepções cotidianas com as concepções científicas; 

- a partir dos três objetivos anteriores, elaborar, desenvolver e analisar uma 

metodologia para o ensino de Física para alunos de EJA. 
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2. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 
 

2.1 A pedagogia de Paulo Freire e o Ensino de Física 

    Nas turmas de EJA recebemos alunos de todas as idades que já trazem 

conhecimentos de vida cotidiana, muitos já estão inseridos nas relações 

trabalhistas. A escola recebe esses alunos com conteúdo definido, com a 

apresentação de conceitos abstratos, sem levar em consideração os seus 

conhecimentos prévios. O aluno é tratado como “livros vazios”, nos quais a 

escola pretende “imprimir” os conceitos científicos, afastando a imaginação, a 

criatividade e o contexto que constitui a vida desses alunos.  

    A relação entre educador e educando precisa mudar e os ensinamentos 

de Freire (GEHLEN et al, s/d) podem nos ajudar.  Paulo Freire nasceu em 

Recife, no dia 19 de setembro de 1921, entrou já alfabetizado para a escola 

particular da professora Eunice de Vasconcelos, em 1931 muda-se para 

Jabotão dos Guararapes/PE, cursou o ensino secundário no Colégio Oswaldo 

Cruz do Recife, onde teve seu primeiro emprego, tornando-se, em 1942, 

professor de Língua Portuguesa em 1943 ingressou na faculdade de Direito do 

Recife, forma-se em 1947, durante a sua graduação casa-se com Elza Maia 

Costa de Oliveira, em 1947 assume a diretoria da Divisão de Educação e 

Cultura do SESI- Pernambuco e em 1954 é nomeado diretor Superintendente 

do Departamento Regional de Pernambuco, cargo que ocupou até outubro de 

1956. 

    É nesse período dirigindo o Setor de Educação, que tinha a ver com 

escolas primarias para as crianças das famílias operárias, que se deu a matriz 
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dos seus primeiros espantos. Espantos diante da dramaticidade da vida, diante 

de uma mãe, por exemplo, que chegava ao seu gabinete chorando dizendo 

que o seu filho com um operário havia morrido no dia anterior vítima de 

tuberculose. E trazia consigo um único pedido ao diretor (Freire) que liberasse 

as crianças para comparecerem no enterro como última homenagem ao filho 

morto. 

É como se aquela mãe, sofrida naquele dia, precisasse fazer permanente a 
memória do seu filho com a presença maciça dos seus companheiros de 
classe no enterro. Foi me espantando e tentando compreender a razão de ser 
do espanto, que fui, na verdade, aprendendo, de um lado, a dialogar mesmo 
com a classe trabalhadora e, de outro, a compreender a sua estrutura de 
pensamento, a sua linguagem, a entender o que eu chamaria de terrível 
malvadeza do sistema capitalista. E fui me fazendo, na prática, a um educador. 
E fui aprendendo, desde aquela época, a exercer uma pratica de que não me 
afastei até hoje: a de pensar sempre a prática. De fato, pensar a prática de hoje 
não é apenas um caminho eficiente para melhorar a prática de amanhã, mas 
também a forma eficaz de aprender a pensar certo. (FREIRE, 1988, p. 8). 

 

    Em 1960, Freire defende tese e obtém o título de Doutor em Filosofia e 

História da Educação, em 1961 foi-lhe conferido o título de livre docente da 

faculdade de Belas Artes. Em 1963 realiza a Experiência de Alfabetização de 

Angicos/RN. Cria as bases do Programa Nacional de Alfabetização, do governo 

João Goulart, em 1964 com o Golpe Militar o Programa Nacional de 

Alfabetização é extinto e Freire é preso no Recife em novembro segue para o 

Chile, em 1965 publica o livro Educação Como Prática de Liberdade, entre 

1967-1968 escreve no Chile o livro Pedagogia do Oprimido e em 1980 com o 

fim da ditadura militar retorna ao Brasil, para lecionar na PUC/SP e na 

Unicamp, em 1982 pública A importância do ato de ler em três artigos que se 

completam, livro que mereceu, em julho de 1990, o “Diploma de Mérito 

Internacional”, concedido pela “internacional Reading Assocition”, na Suécia, 

em 1986 recebe o premio UNESCO da educação para a paz e no dia 24 de 

outubro morre sua primeira esposa Elza Maia Costa de Oliveira, em 1988 casa-

se com Ana Maria Araújo Hasche, foi secretário de Educação da cidade de São 

Paulo. Entre 1988 e 1997 volta depois de 10 anos a escrever livros autorais: 

Pedagogia da Esperança, Cartas a Cristina: reflexões sobre a minha vida e 

minha práxis, Professora sim tia não: cartas a quem ousa ensinar, Política e 
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educação, A sombra desta mangueira e Pedagogia da Autonomia, além de 

outros diversos com diversos educadores e inúmeros artigos e conferencias.   

Paulo Freire faleceu no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 02 de 

maio de 1997, vítima de infarto agudo do miocárdio. Deixou 5 filhos e viúva e 

uma obra instigante. 

 São essas especificidades das relações concretas da vida de Freire, tal 

como ele mesmo nos conta em um de seus últimos livros, Pedagogia da 

Esperança (2003), que dá sentido ao que circunscreve a obra freiriana. O 

método de ensino, de letramento. Assim, foi o desafio daquele momento de 

1963, quando realizou a experiência de alfabetização de Angicos/RN, que traz 

à cena a sua preocupação com “a questão epistemológica fundamental (“o que 

significa conhecer”), como nos diz Silva (2010). Mas, foi também o desafio das 

condições políticas do país, que culminou com o seu exílio, que faz com que 

Freire opte pela “revolução”. Assim, Freire deixa a palavra-chave - 

desenvolvimento - de seu primeiro livro, Educação como prática da Liberdade, 

e descola a centralidade para o conceito de revolução no livro Pedagogia do 

Oprimido, em seu exílio político. A sua trajetória teórico-metodológica é 

marcada pelas condições políticas. 

 A partir dessa percepção, podemos encontrar análises da obra de Freire 

que o aproximam de vertentes diversas da educação. No entanto, fazemos 

aqui um recorte e uma opção, que também é política, de lidar com o Freire que 

acredita nas relações concretas e no método da dialética marxista3, e que pode 

ser encontrado em um de seus últimos textos, dentre outros, Pedagogia da 

Esperança, publicado em 1992. 

   Freire propõe uma educação que estimule a colaboração, a decisão, a 

participação e a responsabilidade social e politica e, acima de tudo, um sujeito 

autônomo. Para tal, Freire pensava em instrumentos temáticos que estavam 

relacionados com a vida e o contexto social da vida dos alunos, ele levava em 

                                                           
3
 Nessa obra, Freire está mais próximo de Marx do que de Hegel. Portanto, mais afinado com 

uma dialética entre os sujeitos e a vida concreta do que da dissolução das estruturas sociais.  
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conta os conhecimentos já pré-concebidos e os problemas vividos pelos 

alunos, para que esses instrumentos temáticos possam atender as 

necessidades dos alunos, os especialistas de todas as disciplinas são então 

chamados para trazer os seus vários conhecimentos até a realidade dos alunos 

para que elas ganhem significado na realidade do aluno que toma consciência 

da necessidade de mudanças. 

    Para Freire, a educação é libertadora e direcionada para jovens e 

adultos que leva em conta, o contexto social e histórico em que ele vive, os 

especialistas são então chamados para tornar o aluno o consciente da 

realidade em que vive tornando-o capaz de interferir na vida na forma de sua 

própria realidade de forma autônoma e consciente. 

As palavras de Freire nos remetem à ética na prática docente e como a 

educação é um ato político. As palavras de Freire nos fazem olhar para os 

excluídos e invisíveis da sociedade em que vivemos e nos fazem lembrar que a 

educação é para todos, inclusive para aqueles que nos conformamos a aceitar 

como fatalismos sociais, tal como expresso nos discursos neoliberais. As 

palavras de Freire nos fazem refletir sobre o fato de sermos seres 

“condicionados, mas não determinados” e que somos capazes de mudar a 

nossa história. 

 

  Como presença consciente no mundo não posso escapar à 
responsabilidade ética no meu mover-me no mundo. Se sou puro 
produto da determinação genética ou cultural ou de classe, sou 
irresponsável pelo que faço no mover-me no mundo, e se careço de 
responsabilidade não posso falar em ética. Isso não significa negar os 
condicionamentos genéticos, culturais, sociais a que estamos 
submetidos. Significa reconhecer que somos seres condicionados mas 
não determinados. Reconhecer que a história é tempo de 
possibilidades e não de determinismo, que o futuro, permita-se me 
reiterar, é problemático e não inexorável (FREIRE, 2015 p.20). 
 

  Em alguns momentos as palavras de Freire podem soar para muitos 

como ingênuas, mas ingênuos são os sujeitos que as escutam ou as leem e 

não conseguem modificar a sua prática; não conseguem pensar e repensar 

sobre os seus atos. Ler os livros de Freire nos faz entender que a solidariedade 
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existe e que o ato de educar é muito mais do que transferir conhecimentos, 

educar é  um ato de libertar e de se libertar, é um ato de solidariedade, de não 

alheamento em relação ao outro.  

 

   Devo enfatizar também que este é um livro esperançoso, um livro  
otimista, mas não ingenuamente construído de otimismo falso e de 
esperança vã. As pessoas, porem inclusive de esquerda, para quem o 
futuro perdeu sua problematicidade - o futuro é um dado- , dirão que 
ele é mais um devaneio de sonhador inveterado. (FREIRE, 2015 p. 21) 
 
 

 

   As ideias de Freire nos fazem pensar que a prática docente é mais do 

que transferir conhecimentos. Uma pessoa não consegue velejar se ela não 

compreende o contexto de todos os fenômenos da natureza, ela precisa e 

muito da teoria, mas aquele que ensina deve conhecer muito bem o lugar onde 

será realizado o ensinamento e o professor deve levar em conta os 

conhecimentos do velejador aprendiz, para que ambos possam realizar a 

assunção dos conhecimentos. 

 

A prática de velejar coloca a necessidade de saberes fundantes como 
o do domínio do barco, das partes que o compõem e da função de 
cada uma delas, como o conhecimento dos ventos, de sua força, de 
sua direção, os ventos e as velas, a posição das velas, o papel do 
motor e da combinação entre motor e velas. Na pratica de velejar se 
confirmam, se modificam ou se ampliam esses saberes. 
(FREIRE, 2015 p. 24)  
 
 

          Os educadores precisam aproximar o seu conhecimento técnico teórico 

da vivência, do contexto dos educandos. Os alunos são sujeitos, que estão 

inseridos em certa atividade da vida cotidiana, seja ela velejar, uma atividade 

política em sua comunidade, tocar um instrumento musical e até mesmo fazer 

um bolo, tudo requer conhecimento de conteúdos da ciência. Imaginemos 

adultos que estão na escola e trazem muito mais experiências de vida. Muitas 

vezes os educandos realizam essas atividades muito bem, mas não as 

conseguem explicar, cabe ao educador se perguntar, nesses casos, como eles 

fizeram para aprender essas atividades que realizam tão bem, se eles 
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aparentemente não possuem conhecimento teórico nenhum?! Como os 

conhecimentos científicos podem se aproximar do conhecimento prático do 

mundo concreto no qual o educando está inserido, de maneira que através do 

diálogo possamos adquirir a assunção dos conhecimentos? 

 Freire aposta na dialogia, não trazendo à cena o passo-a-passo de um 

método, mas narrando suas experiências que produzem a interpelação do 

outro (o aluno) a sua prática. Assim, neste trabalho, vamos, a partir da réplica 

de Freire a minha sala de aula, por meio dos estudos de seus textos, criar 

possibilidades de dialogia para o ensino de física para alunos da NEJA.  Segue 

uma narrativa de Freire, que tem sido fundamental para a construção desse 

modo em minha prática docente4.  

 

Apesar de a Educação não ser neutra, a questão que se colocava 
para mim não era propriamente a de chegar lá e depositar uma 
discussão em torno dos temas A, B, C ou D, simplesmente porque 
eles estão ligados, para nós àquela palavra. Mas, na capacitação do 
jovem educador, ele precisa estar esperando a possibilidade de que 
aqueles temas possam, no debate com o grupo de alfabetizandos, 
ser sugeridos por eles (...) por exemplo, nos debates, mulheres do 
povo, alfabetizandas, dizerem coisas ao discutir uma situação (...) 
havia um jarro com flores dentro. Quando ouvi  pela primeira vez uma 
mulher, no debate, dizer: “Nesse quadro que está aí, eu vejo cultura e 
vejo  natureza”. Já haviam chegado ao domínio dos conceitos. E dizer 
a mim: “Por exemplo, , aí, é natureza, a flor ....É cultura, o jarro,, mas 
é cultura, também, a flor” (... E  eu disse: “Mas, vem cá, então, a 
cultura, a natureza, a flor... a flor é cultura ou é natureza? (...) Ela 
disse: “É natureza porque é flor e é cultura porque é arranjo” (...) 
quando ouvi essa mulher dizer isso e outros tantos e outras tantas 
dizerem coisas como essa, eu me espantava, eu me emocionava (...) 
anos depois, já no exílio, me perguntando sobre o meu passado, 
minha prática anterior, pensando sobre ela, me coloquei um dia 
diante do capítulo dos espantos, deste tipo de espanto. E descobri 
que a raiz deste tipo de espanto estava na minha posição de classe 
(...) E se eu estivesse na Universidade de Londres, discutindo com 
um grupo de professores ou de estudantes ou numa universidade 
brasileira, discutindo isso também, e um jovem estudante me 
dissesse: “É óbvio que essas flores, enquanto flores, são natureza! 
Mas no momento em que a mão humana e a imaginação humana e 

                                                           
4
 Há momentos da escrita desta dissertação em que a necessidade da escrita na primeira 

pessoa do singular se faz presente. São momentos em eu trato da minha prática docente e não 
me sinto à vontade para sair das cenas narrativas com o uso da forma impessoal. A escrita tem 
sido, para mim, um processo de formação subjetiva diante da sala de aula. E eu não estou só 
nessa tentativa, Freire usa esse recurso (2003), assim como tantos outros autores, tal como 
Souza (s/d), que descreve como o Diário de Campo é uma conversa entre o singular e o 
coletivo e como o seu uso permite que o autor se forme subjetivamente diante de um tema, de 
um cenário. 
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não apenas os olhos humanos apanham essas flores e com elas 
enfeitam a casa, é o enfeite que é cultural! (...) Se um aluno me 
dissesse isso, eu diria: “Ah, puxa companheiro, bacana! Eu acho que 
tu tens razão” Mas não me espantaria. Por que me espantei quando 
isso foi dito pela mulher? Porque é uma discriminação elitista, que me 
acompanhava na minha posição de classe. Essa posição de classe 
me fazia e me faz ainda e nos faz viver essas ambigüidades (FREIRE 
e BETTO, 1988, pp. 22-3). 
 

          Assim, o espanto não deve ser tratado como o que está fora da curva de 

normalidade, mas o espanto deve ser provocador de aprendizagem para o 

professor, uma aprendizagem acerca da singularidade da aprendizagem dos 

seus alunos. É a esse espanto que o professor deve inicialmente procurar para 

aproximar o saber acadêmico, científico, das concepções cotidianas dos 

alunos. Pensando no ensino de ciências, é preciso procurar, intervir, melhor 

dizendo, para a partir dos espantos que os alunos nos causam, sistematizar um 

conceito que não rompa com a cotidianidade, com a vivência concreta. 

 Os docentes desde a sua formação inicial precisam perceber que o ato de 

aprender precede o ato de ensinar, sua formação deve ser continuada, e estar 

sempre pronto a aprender com o seu educando, pois o ato de ensinar não é 

transferir conhecimentos e, sim, promover um diálogo entre os saberes 

cotidianos e os saberes científicos. 

 

Se, na experiência de minha formação, que deve ser permanente, 
começo por aceitar que o formador é o sujeito em relação a quem me 
considero o objeto, que ele é o sujeito que me forma e eu, o objeto por 
ele formado, me considero como um paciente que recebe os 
conhecimentos – conteúdos- acumulados pelo sujeito que sabe e que 
são a mim transferidos. Nesta forma de compreender e de viver o 
processo formador, eu, objeto afora, terei a possibilidade amanhã, de 
me tornar o falso sujeito da “formação” do futuro objeto de meu ato 
formador (FREIRE, 2015 p. 24). 

 
 

   Por tanto o educador precisa entender primeiro com uma pessoa faz 
para aprender determinado conteúdo, ou seja, como se dá o processo de 
conhecimento, para ai sim ele desenvolver métodos capazes de mediar a 
aprendizagem do aluno. O professor precisa refletir sobre esse processo 
continuamente, pois o ato de refletir sobre o aprendizado está sempre sendo 
reconstruído de acordo com o contexto no qual acontece. O professor precisa 
levar em conta que o ato de aprender precede o ato de ensinar, e é a 
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necessidade de aprender que leva o professor e o aluno a se manterem 
curiosos. 

 

É isto que nos leva, de um lado, à crítica e à recusa ao ensino 
“bancário”, de outro, a compreender que, apesar dele, o educando a 
ele submetido não está fadado a fenecer; em que pese o ensino 
“bancário”, que deforma a necessária criatividade do educando e do 
educador, o educando a ele sujeitado pode, não por causa do conteúdo 
cujo “conhecimento” lhe foi transferido, mas por causa do processo 
mesmo de aprender, dar, como se diz na linguagem popular, a volta 
por cima e superar o autoritarismo e o erro epistemológico do 
“bancarismo”   (FREIRE, 2015 p. 27). 
 
 

 
Percebe-se, assim, a importância do papel do educador, o mérito da 
paz com que viva a certeza de que faz parte de sua tarefa docente não 
apenas ensinar os conteúdos, mas também ensinar a pensar certo. Daí 
a impossibilidade de vir a tornar-se um professor critico se, 
mecanicamente memorizador, é muito mais um repetidor cadenciado 
de frases e ideias inertes de que um desafiador. (FREIRE, 2015 p. 28) 
 

 
 

  O professor, portanto, não pode cair na cilada de ser um mero 

transferidor de conhecimentos, não adianta ter boa expressão e ler vários 

livros, se os seus pensamentos não estiverem conectados com a sua realidade 

concreta e a do aluno. O professor deve criar o hábito de relacionar as suas 

leituras com o mundo concreto da sala de aula, ele deve adquirir uma 

competência técnica, isto é, deve saber o conteúdo a ser ensinado. Mas, 

também, deve ser capaz de fazer o aluno sair da ingenuidade em que vive e 

despertar para o mundo concreto.  

Fala bonito de dialética mas pensa mecanicistamente. Pensa errado. É 
como se os livros todos a cuja leitura dedica tempo farto nada 
devessem ter com a realidade de seu mundo. A realidade com que eles 
têm que ver é a realidade idealizada de uma escola que vai virando 
cada vez mais um dado aí, desconectado do concreto. 
(FREIRE, 2015 p. 29) 
 

Para tratar da práxis, segundo Freire (2003), é preciso descrever as 

relações entre subjetividade e objetividade. Referindo-nos à aprendizagem de 

conceitos científicos, já que estamos tratando do ensino de física na EJA, o 
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professor, aportado na metodologia freiriana, de física não deve desconsiderar 

os aspectos subjetivos do processo de aprendizagem. Portanto, o educador 

libertador, como diria Freire, deve levar em conta os conhecimentos cotidianos 

do educando, deve conhecer as palavras ditas e aplicadas por um grupo de 

pessoas, deve ser capaz de com as massas dar sentido e boniteza às palavras 

elevar em consideração que quando os grupos entendem a generalização das 

palavras, são capazes de mudar e interferir no mundo. Eles adquirem a 

consciência do mundo concreto e a oportunidade de se libertar da opressão em 

que vivem aumenta. Assim, o entendimento da palavra e a sua generalização 

fazem do homem capaz de se modificar e modificar o mundo em que ele está 

imerso é se libertando que ele é capaz de se libertar. 

     Portanto, para Freire (2003), a escola é importante, pois pode ser um 

ambiente em que se faça a união entre a palavra e a vida. O educador deve ser 

capaz, de forma dialógica, junto com o aluno, dar significado às palavras, 

construindo conceitos. Professor e aluno fazem, assim,  a leitura do mundo em 

que vivem. É possível perceber o poder modificador que as palavras possuem 

no ato de modificar o mundo. 

    É este o sentido da escola para Freire, formar cidadãos capazes de 

governar e de pensar no só como a concepção do opressor, que acaba 

moldando o mundo de tal maneira, que o oprimido acaba aderindo aos seus 

valores e as suas ideologias, com a falsa sensação que essas ideias serão 

capazes de o libertar. A consciência do oprimido abriga a consciência do 

opressor e a educação pode ser a força libertadora do oprimido, é se 

conhecendo através dos círculos de leituras, que ele poderá sentir e entender 

as suas palavras e serão justamente estas palavras capazes de os libertarem.  

   Portanto não é qualquer educação que é capaz de libertar. Não será a 

educação narrada e antidialógica narrativa que será capaz de provocar as 

transformações de libertação do homem. Para superar a educação bancária é 

necessário o diálogo entre professor e aluno justamente porque o aluno não 

pode ser tratado como “tabula rasa”, sobre o qual o “mestre” imprime o saber. 
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O aluno possui uma história de vida, que deve ser levada em consideração 

durante o processo de aprendizagem. 

    Para Freire (2011; 2003), os círculos  de cultura seriam o lugar onde aluno e 

professor poderiam aprender sobre as palavras que tem  a ver com a suas 

relações  subjetivas, contexto e historicidade. Nesses círculos de leitura (o 

principal na sociedade moderna é a escola), aluno e professor decidiriam que 

caminho tomar sem fórmulas e conteúdos pré-escritos. Pensando 

especificamente o ensino de ciências, é preciso romper com o uso de 

conteúdos científicos como instrumentos de opressão, pois num ensino 

descontextualizado e empirista, o que se faz é introjetar conteúdos, sem 

aprendizagem significativa, sem que os conteúdos, os conceitos científicos 

sejam de fato apropriados pelos alunos, sem que haja uma relação entre o 

cotidiano do aluno e a condição objetiva do saber científico. Assim, o aprendiz 

não consegue usar esses conceitos na sua vida cotidiana, o ciclo não se fecha, 

não há práxis. Essa é uma forma de perpetuação e manutenção do poder para 

determinados grupos. 

Segundo o método freireano, nos círculos de leitura libertadores, tal 

como pode ser a escola, uma sala de ensino de física, não haverá lugar para a 

educação bancária o que se levará em conta é o conhecimento e palavras de 

uma determinada comunidade um saber que é produzido pela própria 

comunidade, um saber que tem origem nas palavras geradoras e nos temas 

geradores. As massas poderiam atingir a conscientização por uma educação 

libertadora, em que se realiza a reflexão e ação (práxis). O aluno pode se 

tornar um cidadão condutor da própria história. 

       Para a maioria dos professores que atuam nas escolas brasileiras basta 

saber tudo sobre o conteúdo a ser transmitido, pois eles são capazes de falar 

horas e horas, sem se preguntar, será que eles estão entendo? Será que a 

minha aula tem a ver com o mundo concreto que o meu aluno vive? Que fatos 

ou dados dessa turma colégio ou comunidade é importante tratar? Será que a 

minha aula está aproximando os meus alunos dos conhecimentos do mundo 

cientifico? E sem o diálogo para perceber se os educandos estão 
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compreendendo a sua fala, o educador acaba tratando os educandos como 

verdadeiros depósitos do conhecimento, esses depois respondem as questões 

relativos ao conhecimento do conteúdo que lhe foi transmitido, nas provas de 

maneira mecânica, sem reflexão sobre o objeto de estudo. Praticamente não 

existe uma pesquisa sobre a realidade concreta do meio no qual o aluno vive. 

Seja o aluno da área rural, urbana ou de uma comunidade, todos os educandos 

irão receber os conteúdos de forma padronizada, com significados distantes da 

sua realidade concreta. 

   Como um professor democrático pode sair do blá blá5  teórico e se 

aproximar da realidade do educando? Ele vai precisar de ética, conhecimento 

técnico sobre o objeto de estudo e agir como um pesquisador, capaz de 

investigar e entender a realidade que o seu educando está vivendo, para isso 

ele precisa levar em conta as críticas e vivencias do aluno sobre um 

determinado objeto de estudo a ser aprendido, ou seja a ação técnica do 

educador e o seu respeito sobre os conhecimento dos educandos, depende da 

compreensão do educador sobre a realidade na qual os educandos estão 

inseridos e os conhecimento que eles trazem da sabedoria popular, pois a 

partir destes conhecimentos ele será capaz despertar o educando da 

ingenuidade em que vive para o mundo concreto, caso contrário ele estará 

fazendo uma invasão cultural sem significado. 

Um educador progressista deve entender que o mais importante não é 

transmitir conhecimento o mais importante é fazer os seus alunos 

compreenderem os significados das palavras do meio cultural, do  qual eles 

estão inseridos. Para compreender a realidade do aluno ele deve agir primeiro 

como um  educador pesquisador e que o objeto  de uma pesquisa de um 

determinado assunto a ser ensinado deve agir como um ato de libertar o 

educando oprimido, e se ela é realmente libertadora, os grupos populares 

devem ser chamados a participar da elaboração  da pesquisa relação entre 

objetividade e subjetividade devem realmente serem levados em conta pelo 

                                                           
5
 Expressão utilizada por Freire em seus livros. 
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educador pesquisador que trabalha dialogando com os  grupos populares, eles 

não podem serem reduzidos a meros objetos da pesquisa. 

    O professor pesquisador não deve achar que a ingerência dos grupos 

populares pode alterar a pureza dos seus resultados, muito pelo contrário ele 

deve ter um olhar muito atento para os resultados obtidos pois eles podem ser 

capazes de lhe mostrar a realidade concreta na qual o educando vive, isso vai 

lhe dar mais compreensão do meio no qual os educandos estão inseridos e 

pode ser capaz de através do diálogo , mostrar para os educandos o quanto 

eles são oprimidos e o quanto eles são capazes de se auto libertar. Os dados 

coletados devem ser analisados pelo pesquisador e os grupos populares, os 

dados coletados devem ser analisados de tal maneira que os conhecimentos 

adquiridos se tornem o caminho para novos conhecimentos a serem 

aprendidos. 

A ideia é sempre uma educação como pratica política libertadora, capaz 

de fazer o educando oprimido despertar para a realidade concreta e descobrir o 

quanto ele pode estar sendo ingênuo perante aos fatalismos sociais. Ao 

pesquisador educador cabe perceber que cada vez que educa ele se reeduca 

com os grupos populares. 

O educando pesquisador deve deixar claro a quem ele está servido com 

a sua pesquisa ele deve ter em mente que a sua pesquisa é de libertação das 

classes populares oprimidas que a sua pesquisa não é só para qualificar a mão 

de obra barata e ingênua das classes populares para servir as classes 

dominantes. Assim o professor pesquisador progressista nunca pode descrer 

dos saberes das classes populares. 

As palavras de Freire nos fazem pensar que a prática docente é mais do 

que transferir conhecimentos. Uma pessoa não consegue velejar se ela não 

compreende o contexto de todos os fenômenos da natureza, ela precisa e 

muito da teoria, mas aquele que ensina deve conhecer muito bem o lugar onde 

será realizado o ensinamento e o professor deve levar em conta os 

conhecimentos do velejador aprendiz, para que ambos possam realizar a 

assunção dos conhecimentos. 

A prática de velejar coloca a necessidade de saberes fundantes como 
o do domínio do barco, das partes que o compõem e da função de 
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cada uma delas, como o conhecimento dos ventos, de sua força, de 
sua direção, os ventos e as velas, a posição das velas, o papel do 
motor e da combinação entre motor e velas. Na pratica de velejar se 
confirmam, se modificam ou se ampliam esses saberes.(FREIRE, 2015 
p. 24) 

Os alunos desenham, tocam instrumentos musicais, escrevem poemas, 

velejam, praticam esportes, ou seja, quando entram na escola já trazem um 

repertório de conceitos (conceitos prévios ao conceito científico), são os 

chamados conceitos cotidianos. Estamos em interação com a natureza, com os 

outros, desenvolvendo ações, muitas vezes corretas em relação ao conteúdo 

científico, mas sem compreender um só dos conceitos que são apresentados 

pelos livros didáticos, pelos professores. Pouquíssimas vezes os professores 

dão voz aos alunos, pois não são formados para escutar, dialogar, pois como 

professores estamos mais acostumados a narrar, a dissertar.  

 

Quanto mais analisamos as relações professor-educandos, na 
escola, em qualquer de seus níveis (ou fora dela), parece que mais 
nos convencer de que estas relações apresentam um caráter especial 
marcante – o de serem relações fundamentalmente narradoras e 
dissertativas. (FREIRE, 2015a, p. 79)  
 

  Existem professores que constroem um discurso libertador em sala de 

aula, criam ações que norteiam uma prática libertadora, que desenvolvem 

alunos questionadores quanto às normas do colégio, à forma que as aulas são 

conduzidas pelo professor. No entanto, o este exercício, na maioria das vezes, 

não acontece em relação ao objetivo concreto da sala aula – o ensino-

aprendizagem de conteúdos específicos. Isto é, quando se trata desse 

momento, o professor não consegue exercer a dialogia e acaba por negar os 

conceitos cotidianos apresentados pelos alunos. 

 
O caminho, por isto mesmo, para um trabalho de libertação a ser 
realizado pela liderança revolucionária não é a “propaganda 
libertadora”. Não está no mero ato de “depositar a crença da liberdade 
nos oprimidos, pensando conquistar a sua confiança, mas no diálogo 
com eles. (FREIRE, 2015a p.74) oprimido  
 

  O sistema educacional, por meio da forma narrativa, dissertativa do 

discurso docente acaba por apassivar o educando de acordo com o sistema 

dominante. Mesmo o professor que se sente e se diz libertador e democrático o 
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faz, muitas vezes, de forma ingênua, pois ele tem uma prática tradicionalista e 

“bancária”. 

 

Nela, o educador aparece como seu indiscutível agente, como seu real 
sujeito, cuja tarefa indeclinável é “encher” os educandos dos conteúdos 
de sua narração. Conteúdos que são retalhos da realidade 
desconectados da totalidade em que se engendram e em cuja visão 
ganhariam significação. A palavra, nestas dissertações, se esvazia de 
dimensão concreta que devia ter ou se transforma em palavra oca, e 
verbosidade alienada e alienante. Daí que seja mais som que 
significação e, assim melhor seria não dizê-la. (FREIRE, 2015, p.79) 
 

    O professor entra na sala de aula disserta sobre vários assuntos que lhe 

convém ou cumprem rigorosamente os conteúdos já padronizados dos livros 

didáticos, dos referenciais curriculares. Assim, os conteúdos são retalhados, 

transmitidos como forma de “encher” os educandos, como verdadeiros 

depósitos do conhecimento. O professor deve ter consciência de que não é o 

“ter mais, ou ser mais”, tão enaltecido pela classe dominante, que vai libertar 

o aluno. Ele, o professor, precisa ter um olhar, uma escuta para o “ser 

menos”, este é que será capaz de lutar pelas mudanças, que os dominantes 

impõem com os seus discursos apassivadores, que deforma e oculta a 

realidade concreta. Portanto, é preciso olhar/escutar a diferença.  

 
No fundo, porém, os grandes arquivados são os homens, nesta (na 
melhor das hipóteses) equivocada concepção “bancária” da educação. 
Arquivados, porque, fora da busca, fora da práxis, os homens não 
podem ser. Educador e educandos se arquivam na medida em que, 
nesta distorcida visão da educação, não há criatividade, não há 
transformação, não há saber. Só existe saber na invenção, na 
reinvenção, na busca, inquieta, impaciente e permanente.        
(FREIRE, 2015, p.81) 

 
     

 Lembremo-nos do que nos contou Freire do seu encontro com uma 

camponesa. O ensino de ciências pode ser pensado a partir das palavras e 

ensaios de Freire, pois este ensino vem se configurando como enciclopédico, 

conteudista e tradicional, pois o professor narra e disserta sobre os conteúdos 

das ciências da natureza de forma descontextualizada do mundo concreto, 

ignorando ao saberes cotidianos. 
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Trata-se de uma perspectiva que entende o ensino de ciências como 

neutro e apolítico, sendo a ciência apresentada como salvacionista, 

desenvolvimentista; o que contribui para os discursos apassivadores  (FREIRE, 

2015). Os professores falam de ciências como se no desenvolvimento desse 

saber não existissem conflitos de ideias, pensamentos, ou seja, subjetividade. 

Nos seus discursos puramente narrativos, os professores acabam por construir 

a ideia de que os cientistas e os pesquisadores são superiores, que a ciência é 

o único tipo de saber e que a tecnologia vai resolver todas as questões; isso 

produz a ideia de conformismo, de apassivamento, de que a “ciência não é 

para todos”  (FREIRE, 2015). 

 

Na visão “bancária” da educação, o “saber é uma doação que se funda 
numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão – a 
absolutização da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre 
no outro (FREIRE. 2015 p.81). 

 

    O professor de ciências de forma ingênua acaba transmitindo os 

conteúdos de forma apenas dissertativa, sem dialogo, pois, de certa forma, 

eles encaram esses conteúdos como superiores e acabados, portanto para 

esses educadores, basta o aluno entender o assunto que lhe está sendo 

transmitido que ele já estará pronto para a vida. Logo, o aluno não precisa 

falar, apresentar suas ideias e ao professor cabe transmitir o conhecimento que 

absorveu dos livros enciclopédicos, como verdadeiros e acabados e que de 

certa forma o apassivou. Isso mantém a estrutura dominante e os fatalismos 

sociais de maneira organizada. 

 

Não é de estranhar, pois, que nessa visão “bancaria” da educação, os 
homens sejam vistos como seres da adaptação do ajustamento. 
Quanto mais se exercitem os educandos no arquivamento dos 
depósitos que lhes são feitos, tanto menos desenvolverão em si a 
consciência crítica de que resultaria a sua inserção no mundo, como 
transformadores dele. Como sujeitos (FREIRE. 2015 p.83). 

 

   O professor de ciências deve ser capaz de dialogar com o seu 

educando, procurando mostrar que as ciências não são neutras em relação à 

realidade concreta, esta é uma prática política, é praxis. O professor deve ter, 
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portanto, competência técnica, isto é, deve conhecer o conteúdo a ser 

ensinado, mas deve também ter competência ética, competência humana, 

exercitando a ideia de que a ciência, o homem são inacabados, sempre 

processo de desenvolvimento, tal como fala Freire em seus ensaios. O 

professor deve ser capaz de mostrar que a ciência é feita por humanos, que ela 

deve servir a homens livres, que ela é construída epistemologicamente sobre 

conflitos humanos. 

 

A experiência histórica, politica, cultural e social dos homens e das 
mulheres jamais pode se dar “virgem” do conflito entre as forças que 
obstaculizam a busca da assunção de si por parte dos e dos grupos e 
das forças que trabalham em favor daquela assunção. A formação 
docente que se julgue superior a essas “intrigas não faz outra coisa 
senão trabalhar em favor dos obstáculos. A solidariedade social e 
política de que precisamos para construir a sociedade menos feia e 
menos arestosa, em que podemos ser mais nós mesmos, tem na 
formação democrática uma pratica de real importância. A 
aprendizagem da assunção do sujeito é incompatível como treinamento 
pragmático ou com o elitismo autoritário dos que se pensam donos da 
verdade e do saber articulado. (FREIRE, 2015b, p. 43) 
 

    Os conteúdos das ciências da natureza apresentados nas salas de aula 

não discutem esses conflitos. O professor deve ser capaz de mostrar que a 

ciência não é feita por e para seres humanos superiores de extrema 

inteligência, mas que ela é produzida por e para sujeitos. É preciso romper com 

discriminação elitista em sala de aula.  

É que, para eles, pessoa humana são apenas eles. Os outros, estes 
são “coisas”. Para eles, há um só direito – o seu direito de viverem em 
paz, ante o direito de sobreviverem, que talvez nem sequer 
reconheçam, mas somente admitam aos oprimidos. E isto ainda 
porque, afinal, é preciso que os oprimidos existam, para que eles 
existam e sejam “generosos (....)   (FREIRE. 2015 p. 62) 

 
 
As aulas de ciências devem ser capazes de mostrar que a ciência é feita 

para melhorar a vida de todos e não de alguns, que as tecnologias produzidas 

por ela, não devem ser aceitas por imposição do mercado, que fazem as 

pessoas consumirem cada vez mais, sem saber o motivo do seu consumo, ou 

seja, libertar o oprimido. 
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    Os alunos de NEJA são alunos que trabalham, são injustiçados pelas 

poucas oportunidades de mercado, muitos sustentam a família e sonham com 

oportunidades de trabalho. São sujeitos que possuem experiências de vida e 

trazem conhecimentos cotidianos. E o professor, aquele a quem Freire chama 

de revolucionário, precisa pesquisar sobre a vida e o contexto no qual o aluno 

vive.  É preciso que o professor apresente palavras e conceitos que possam 

manter o aluno curioso, na eterna busca  da decodificação mundo que ele vive. 

     O grande desafio do professor revolucionário é manter o aluno curioso 

por aprender tal qual um pesquisador que se mantem curioso na eterna busca 

da superação do conhecimento, um pesquisador não rompe barreiras com o 

seu conhecimento prévio, ele busca dar sentido ao seu conhecimento. 

 

 Não há para mim, na diferença e na “distancia” entre a ingenuidade e 
a criticidade, entre o saber de pura experiência feito e o que resulta dos 
procedimentos metodicamente rigorosos, uma ruptura, mas uma 
superação. A superação e não a ruptura se dá na medida em que a 
curiosidade ingênua, sem deixar de ser curiosidade, pelo contrario, 
continuando a ser curiosidade, se criticiza. Ao criticizar-se, tornado-se 
então, permito-me repetir, curiosidade epistemológica, metodicamente 
“rigorizando-se” na sua aproximação ao objeto, conota, seus achados 
de maior exatidão (FREIRE. 2015 p. 32).  
 
 

    Portanto, aulas subjetivas e objetivas no qual o professor escolhe o tema 

sem pesquisar sobre o meio no qual o aluno está inserido se torna 

dogmática, distante por tanto da realidade do aluno, que em muitas das 

vezes não compreendem o significado das palavras narradas pelo professor 

das mesmas. O professor deve  desenvolver a práxis  entre  a subjetividade 

(isto é, a construção do conhecimento pelo aluno) e a realidade no qual o 

aluno está inserido.  Práticas que designam ao  aluno o lugar de  tabula rasa 

não possuem significado pois os alunos, sobretudo do NEJA,  já possuem 

conhecimentos do cotidiano e conceitos formados nas relações concretas do 

dia a dia. Apresentar um conceito, na forma de experimento cientifico, na 

perspectiva  de que o experimento por si só seja  capaz de modificar o 

pensamento do aluno e de o fazer entender a abstração que o conceito 

exige é ilusão. Este tipo de aula pode afastar ainda mais os alunos dos 
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conhecimentos científicos e reforçar ainda mais o pensamento de que existe 

uma dicotomia intransponível entre os saberes da ciência, da escola e da 

vida cotidiana. 

    O professor de NEJA deve apresentar um conceito que esteja 

relacionado com a realidade do aluno. O conceito depois de aprendido deve 

retornar à vida cotidiana do aluno, para despertar no aluno o interesse de 

procurar novas palavras, de novos usos que o mantenham curioso na eterna 

necessidade de aprender, retirando-o da ingenuidade e dos fatalismos 

sociais e do mundo real  em que ele vive.  

 

 
2.2 A condição de possibilidade histórica da constituição da NEJA  

 
 Denominamos ‘condição de possibilidade’, os acontecimentos micro e 

macro sociais que configuram a Educação de Jovens e Adultos no Brasil. Isto 

é, tomando esta categoria como fenômeno em desenvolvimento, em 

movimento e mudança, identificamos os fatos que coletivamente (macro) e que 

especificamente, dentro dos próprios limites do fenômeno (micro), criaram 

condições para que a EJA se constituísse da forma como está hoje – NEJA. 

Esta forma de lidar com a história, indo além do somatório de fatos e 

acontecimentos, permite entender que subjetividades vão sendo produzidas 

nos arranjos da história. Assim, este item discutirá como a  educação para 

aqueles que estão para além da idade proposta pela educação regular vem 

sendo produzida e, também, como os atores sociais (professores e alunos) 

vêm se constituindo diante do fenômeno. Esta opção teórico-metodológica é 

uma aposta ético-política que em nada nega as abordagens freireanas, pois 

trata de não tomar os fenômenos humanos como fatos, como essência, mas 

como fenômenos constituídos nas relações concretas do dia-a-dia. Esta opção 

teórico-metodológica tem representantes importantes,  

 
 No breve texto a seguir buscaremos contar um pouco da história da 

educação de jovens e adultos no Brasil. Porém, a história que se segue não é 
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um somatório de leis e acontecimentos sociais, mas a produção de uma 

“verdade” a partir do diálogo com Freire. 

A educação de Jovens e adultos no Brasil tem sido vista como um favor 

dos ricos que detém o poder econômico, político e cultural para com os mais 

pobres e menos favorecidos economicamente, ou seja, para estes basta uma 

educação inferior para cidadãos inferiores. A educação no Brasil não é tratada 

pelo Estado como um direito de ser adquirido por todos os cidadãos. Para a 

elite que subjuga a historicidade e os conhecimentos populares, ela é vista 

como um favor a ser oferecido aos mais pobres, que as recebe com o discurso 

apassivador de massas.  Em termos freireanos, os opressores buscam em 

seus discursos manter o oprimido em sua condição de excluído e a aceitar os 

fatalismos sociais, sem se conscientizar que ele é capaz de mudar a realidade 

em que vive.  

Durante muitos anos no Brasil, não se teve uma preocupação com a 

educação dos alunos excluídos e pobres que passaram da idade escolar, e 

como se tornam invisíveis para a sociedade, acabam recebendo uma educação 

distante da realidade em que vivem.  

    A educação para adultos surgiu nos anos de 1930, quando o Brasil 

entrou na era da industrialização e precisou de mão de obra qualificada, pois o 

país que era, sobretudo, agrícola, com a crise de 1929, perdeu mercado 

consumidor para o café.   “A necessidade de ampliar a rede escolar fez o 

governo buscar novas diretrizes educacionais para o país (Constituição de 

1934) e envidar esforços para diminuir o analfabetismo adulto” (SAMPAIO, 

2009, p. 18). O objetivo era de adaptação ao mundo do trabalho. Assim foi 

produzido o novo homem brasileiro, forjado à partir das máquinas, tal como já 

acontecia na Europa há quase dois séculos. 

  O Brasil da década de 1930, com Getulio Vargas no poder, era um país 

periférico nas relações internacionais e era praticamente isolado na América do 

Sul. Com a crise de 1929, as oligarquias perdem força e a industrialização no 

país tem início mesmo que tardiamente, quando comparado com os países 

mais industrializados e evoluídos economicamente. 
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Assim, a necessidade de romper com a escola religiosa em prol da escola 

laica, a escola que ensina ciências e prepara para o mundo do trabalho, fez 

com que o Estado entrasse em cena. Na década de 1930, Getúlio Vargas 

chega ao poder por um golpe militar que retira do poder o então presidente 

eleito pelo voto popular da época, Washington Luis. Na década de 1930, 

apenas 2,5% da população brasileira tinham direito ao voto. É nesta mesma 

década que a mulher ganha direito ao voto, mas apenas as mulheres casadas, 

com autorização do marido e também as viúvas que trabalhassem e que 

tivessem renda própria comprovada. Estava surgindo no Brasil o Estado 

moderno, que representa as ideias burguesas, que se configuram pela apologia 

à Ciência, como grande forma de saber e ao Trabalho-Capital, como grande 

forma de produção. Neste cenário, a escola tornou-se uma instituição 

fundamental, pois foi ela a escolhida para formar o homem para a nova 

sociedade que nascia. Ao baixar o decreto 19.851 em 11 de abril de 1931 , o 

ministro da educação Francisco Campos traçou novos rumos para o ensino 

secundário e para o ensino superior. A finalidade do ensino secundário está 

muito bem expressa na exposição de motivos que acompanhou o decreto da 

reforma: 

 
[...] a finalidade do ensino secundário é, de fato, mais ampla do que a 
que se costuma atribuir-lhe. Via de regra, o ensino secundário tem 
sido considerado entre nós como um simples instrumento de 
preparação dos candidatos ao ensino superior, desprezando-se, 
assim, a sua função eminentemente educativa que consiste, 
precisamente, no desenvolvimento das faculdades de apreciação, de 
juízo, de critério, essenciais a todos os ramos da atividade humana, 
e, particularmente, no treino da inteligência em colocar os problemas 
nos seus termos exatos e procurar as suas soluções adequadas  
(CAMPOS,1931 apud PALMA FILHO, João Cardoso, 2005, p.3). 
 

            Nos termos do decreto 19.851 em 11 de abril de 1931, o ensino 

secundário é organizado em dois segmentos o primeiro deles com a duração 

de cinco anos, correspondente ao ensino ginasial ao qual se segue o curso 

complementar com a duração de dois anos, com caráter de especialização, 

subdividido em três segmentos      pré-jurídico, pré–médico, e o pré-politécnico, 

fica claro neste decreto a falta de preocupação com o ensino das classes 

menos favorecidas, pois o que se tem ainda nesse momento é um conteúdo 
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curricular a serviço de uma elite intelectual que encara o curso secundário 

como um preparatório para o ensino superior, isso se explica pelo fato de 

grupos conservadores que sofreram uma derrota apenas parcial com a 

revolução de 30 e ainda possuem muita força no interior do governo, 

principalmente no ministério da educação, cabe lembrar que a indicação de 

Francisco Campos  para a pasta de educação contou com forte apoio da igreja 

católica. Desse modo Vargas procurava atrair o apoio do clero católico. Tanto é 

que concordou com o fim do ensino laico, facilitando  a volta do ensino religioso 

principalmente no ensino primário, logo a preocupação de reorganizar o ensino 

fica restrita ao ensino superior.  

          Embora elitista e de cunho conservador a reforma criou uma situação 

bem diferente da que existia para o ensino secundário pois estabeleceu o 

currículo seriado a frequência obrigatória, dois ciclos, um fundamental com 

duração de cinco anos e outro complementar, com dois anos de duração e a 

exigência de habilitação nesses ciclos para o ingresso no ensino superior. 

          Fica claro o caráter elitista, não só devido a ao conteúdo curricular 

enciclopédico que obviamente acabava favorecendo os alunos vindos da das 

camadas superiores da pirâmide social, mas também ao sistema de avaliação 

dos estudos criado pela mesma reforma. 

          Os anos de 1930 são marcados por intensa disputa ideológica no campo 

e econômica. O mundo também assiste a algumas mudanças no campo 

político e ideológico. Na Europa temos à consolidação do fascismo na Itália, do 

Stalinismo na URSS e a ascensão do nazismo na Alemanha. Essas mudanças 

acabam influenciando as relações no campo político rivalizavam-se a ANL 

(Aliança Nacional Libertadora), sob a principal influência dos comunistas 

liderados por Luís Carlos Prestes e a AIB (Ação Integralista Brasileira), sob a 

liderança de Plinio Salgado e com forte apoio da igreja católica. 

          Essa divisão repercute no campo político e educacional de lado estão 

intelectuais liberais, socialistas e comunistas defensores da Escola Nova, de 

outro lado estão os católicos e conservadores de diferentes matizes 

ideológicas, reunidos em torno de um projeto conservador de renovação 

educacional. As divergências se concentraram a redor de quatro pontos: 
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Obrigatoriedade para todos do ensino elementar, gratuidade desse mesmo 

ensino, currículo escolar laico e coeducação dos sexos. 

         Reunidos na Conferência Nacional de Educação, convocada no mês de 

dezembro de 1931 e instados por Vargas a apresentarem diretrizes para a 

elaboração de um projeto educacional para o país, os dois grupos não 

chegaram a um acordo. Diante da ocorrência, 26 participantes encarregam 

Fernando de Azevedo de escrever o que ficou sendo conhecido como 

“Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”. O Manifesto dos pioneiros não é 

um documento preocupado em diagnosticar o quadro educacional brasileiro. 

Ele propõe a criação de um sistema educacional, do qual se extraem alguns 

pontos principais: 

I. a) A educação é considerada em todos os seus graus como uma 
função social e um serviço essencialmente político que o Estado é 
chamado a realizar com a cooperação de todas as instituições sociais; 
b) Cabe aos estados federados organizar, custear e ministrar o ensino 
em todos os graus, de acordo com os princípios e as normas gerais 
estabelecidos na Constituição e em leis ordinárias pela União, a quem 
compete a educação na capital do país, uma ação supletiva onde quer 
que haja deficiência de meios e a ação fiscalizadora, coordenadora e 
estimuladora pelo Ministério da Educação. 
c) O sistema escolar deve ser estabelecido nas bases de uma 
educação integral; em comum para os alunos de um e outro sexo e de 
acordo com suas aptidões naturais; única para todos, e leiga, sendo a 
educação primária (7a 12 anos) gratuita e obrigatória; o ensino deve 
tender progressivamente à obrigatoriedade até os 18 anos e à 
gratuidade em todos os graus. 
II. Organização da escola secundária (12 a 18 anos) em tipo flexível de 
nítida finalidade social, como escola para o povo, não preposta a 
preservar e transmitir as culturas clássicas, mas destinada, pela sua 
estrutura democrática, a ser acessível e proporcionar as mesmas 
oportunidades para todos, tendo, sobre a base de uma cultura geral 
comum (3 anos), as seções de especialização para as atividades de 
preferência intelectual (humanidades e ciências) ou de preferência 
manual e mecânica (cursos de caráter técnico). 
III . Desenvolvimento da escola técnica profissional, de nível 
secundário e superior, como base da economia nacional, com a 
necessidade variedade de tipos e escolas: de agricultura, de minas e 
de pesca (extração de matérias-primas); Industriais e profissionais 
(elaboração de matérias-primas); De transportes e comércio 
(distribuição de produtos elaborados); e segundo métodos e diretrizes 
que possam formar técnicos e operários capazes em todos os graus da 
hierarquia industrial (...)”. (AZEVEDO, s.d. p. 88-90 apud RIBEIRO, 
Maria Luisa Santos, 1993, 108-110).  
 

 A necessidade de ampliar a rede escolar fez com que o Brasil buscasse 

novas diretrizes educacionais para o país. Uma das conseqüências disso foi a 

inclusão de um artigo sobre a Educação na Constituição Federal de 1934. 
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Sendo esta carta magna o início do entrelaçamento da tríade Educação-

Trabalho-Estado. No dia 16 de julho de 1934  foi promulgada a Constituição da 

República dos Estados Unidos do Brasil. De acordo com texto constitucional, 

Getúlio Vargas era eleito para um período de 04 anos, onde buscou envidar 

esforços para diminuir analfabetismo adulto, pois pela primeira vez, houve um 

ordenamento nacional da educação orientado pelo governo central, com a 

intenção de organizar a educação de adultos, de forma a formar mão de obra 

minimamente qualificada para atuar nas indústrias, mas que também tentava 

conciliar interesses diversos. De um lado atende os liberais constitucionalistas, 

quando estabelece eleições livres, voto secreto, o voto feminino e cria o 

tribunal eleitoral. Agrada também os tenentes, quando cria a justiça do 

trabalho, a previdência social e estabelece as bases para o surgimento do 

salário mínimo. No plano educacional a Constituição Federal de 1934 adota 

boa parte do ideário político educacional presente no “Manifesto dos Pioneiros”. 

Os principais pontos são: 

O artigo 5º estabelece como competência privativa da União a 
elaboração de diretrizes e bases para a educação nacional. 
O artigo 149 afirma ser a educação direito de todos, devendo ser 
ministrada pela família e pelo poder público. Afirma ainda ser 
finalidade da educação, desenvolver a solidariedade humana. 
O artigo 150 remete várias competências à União:  
a) fixar o plano nacional de educação que deve compreender todos 
os graus de ensino. Deve ainda coordenar a sua execução; b) 
determinar as condições para o reconhecimento oficial dos 
estabelecimentos de ensino, exercendo sobre eles a devida 
fiscalização; c) organizar e manter nos Territórios sistemas educativos 
apropriados aos mesmos; d) manter no Distrito Federal (cidade do 
Rio de Janeiro) ensino secundário e complementar deste, superior e 
universitário; e) suprir as deficiências dos sistemas estaduais de 
ensino. 
O ensino primário deverá ser integral gratuito e de frequência 
obrigatória, extensivo aos adultos. O ensino posterior ao primário 
deverá tender à gratuidade 
Nos estabelecimentos particulares, o ensino deverá ser ministrado no 
idioma pátrio, com exceção ao estudo das línguas estrangeiras. 
É assegurado o reconhecimento dos estabelecimentos particulares 
de ensino, desde que assegurem aos seus professores estabilidade 
na função enquanto bem servirem e uma remuneração condigna. 
Cabe aos Estados e Distrito Federal organizar e manter sistemas 
educativos nos respectivos territórios. 

É criado o Conselho Nacional de Educação, organizado na forma da 
lei, com o  fim de elaborar o Plano Nacional de Educação que deverá 
ser aprovado pelo poder legislativo. 
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O ensino religioso, antes proibido, passa a ser de matrícula 
facultativa, devendo ser  ministrado de acordo com o credo religioso 
do aluno, sendo matéria do horário de aula das escolas. 

O artigo 156, disciplina pela primeira vez num texto constitucional, a 
questão do  financiamento da educação, nos seguintes termos: 1) A 
União e os Municípios deverão aplicar nunca menos de dez por cento 
em educação; os Estados e o Distrito Federal nunca menos de vinte 
por cento, da renda resultante dos impostos, na manutenção e no 
desenvolvimento dos sistemas educativos. 

São ainda criados fundos que, em parte, destinarão auxílios aos 
alunos deles necessitados. A União deverá também reservar pelo 
menos vinte por cento do que destinar à educação, para o ensino na 
zona rural. 

Os cargos do magistério serão preenchidos mediante a realização de 
concursos públicos de títulos e provas (artigo 158). (BRASIL, 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-1939/constituicao-
1934-16-julho-1934-365196-publicacaooriginal-1-pl.html). 

O grande problema do Brasil é que ele se reinventa nas crises e quando 

algumas discussões podem provocar uma mudança na educação, um novo 

golpe político surge, foi o que ocorreu em 10 de novembro de 1937, Getúlio 

Vargas com o apoio militar implanta o que se denominou de Estado Novo, na 

prática uma ditadura. O pretexto mais uma vez o perigo comunista, o problema 

é que os comunistas estavam presos e os soltos na mais pura clandestinidade, 

sem nenhuma possibilidade de ação concreta. O novo ditador fechou o 

Congresso Nacional e passou a governar por decretos Leis, criou o 

Departamento de Propaganda e Imprensa (DIP) que passou em todas as 

manifestações culturais, e estabeleceu a mais dura censura nos meios de 

comunicação. Francisco Campos elaborou o texto da nova constituição em 

grande parte, inspirada na constituição fascista da Polônia, enfim cria-se um 

estado corporativista. 

Na constituição de 1937 sobra apenas um capítulo especial para a 

educação e a cultura (artigos 128 a 134) são mantidos. A contribuição do 

Estado em termos de educação fica muito discreta. Tanto que logo de saída, o 

artigo 128 afirma ser dever do “Estado contribuir direta e indiretamente com 

pequenos estímulos o desenvolvimento de instituições artísticas, cientificas de 

ensino”. Desaparece a exigência de um plano nacional de educação. A 

obrigação do poder público é, apenas, para aqueles que demonstrarem 

insuficiência de recursos para se manter numa escola particular. Nesse 
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sentido, o ensino profissional passa a ser a principal obrigação do Estado em 

matéria de educação e destina-se “às classes menos favorecidas” (artigo 129). 

Aliás, a leitura na íntegra desse artigo não deixa margem a dúvidas, ou seja 

aquilo que na Constituição de 1934 era um dever do Estado passa, na 

Constituição de 1937, a uma ação meramente supletiva. 

Pode-se observar na história da educação para adultos uma complexa 

trama entre economia, política e sociedade. Que pode ser dividida em dois 

momentos: o fim da ditadura Vargas, em que o Estado assumiu um caráter 

desenvolvimentista no campo da educação, objetivando a preparação de 

recursos humanos com iniciativas, tais como a campanha de Educação de 

Adolescentes e Adultos, criada em 1947, com o apoio da sociedade civil e 

organizada, que na verdade mantinha a situação apenas como estava. Para os 

excluídos do sistema regular, e até mesmo desse sistema educacional 

paralelo, restavam as campanhas de alfabetização em massa, que ocorreram 

entre o final dos anos 1940 e o início dos anos 1960. Foram elas, a Campanha 

Nacional de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA) e a Campanha 

Nacional de Educação Rural (CNER). A primeira, coordenada por Lourenço 

Filho, foi criada em 1947, atendendo aos apelos da UNESCO; posteriormente 

(entre 1952 a 1963), em paralelo e especificamente voltada para a Região 

Nordeste, foi implementada a CNER. Essas campanhas organizaram um 

número significativo de classes de alfabetização, com o objetivo de levar 

a educação de base aos brasileiros iletrados das cidades e das zonas rurais. 

Por educação de base entendia-se o processo educativo “destinado a 

proporcionar a cada indivíduo os instrumentos indispensáveis ao domínio da 

cultura de seu tempo, em técnicas que facilitassem o acesso a essa cultura (...) 

e com os quais, segundo suas capacidades, cada homem pudesse 

desenvolver-se e procurar melhor ajustamento social” (BEISIEGEL, 1982:14). 

Na prática, ocorria uma alfabetização em três meses e o curso primário em 

dois períodos de sete meses; no período seguinte as ações voltavam-se para o 

desenvolvimento comunitário e para o treinamento profissional. Pretendia-se 

estimular o desenvolvimento social e econômico, através de um processo 
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educativo que supostamente poderia promover a melhoria das condições de 

vida da população 

Um segundo momento na relação Estado-sociedade no que tange ao 

desenvolvimento da Educação para adultos no Brasil se caracteriza pela 

atuação organizada de movimentos sociais surgidos nos anos de 1950/1960. A 

sociedade brasileira assume o caráter de uma política com princípios 

desenvolvimentistas, o que propicia a ascensão do populismo propagado por 

Getúlio Vargas (1951- 1954). O plano de Governo é fortemente influenciado 

pelo capital estrangeiro e inclui promessas de melhores condições de vida para 

o povo atribuindo isso a uma economia industrializada administrada por 

técnicos economistas estrangeiros encarregados pelo desenvolvimento da 

nação, marcada por altos investimentos em bens duráveis.  Com um longo 

embate político ideológico (1948 a 1961) em torno da primeira Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional LDB 4.024/6, que teve como objetivo diminuir 

os altos índices de analfabetismo e de provocar um maior controle social. É 

claro que interesses burgueses fomentam estes objetivos, pois o que se 

pretendia era qualificar uma mão de obra  barata, capaz de atender aos 

interesses burgueses da classe industrial que se formou e que influenciou nas 

mudanças da estrutura da relação entre o trabalhador e o empregador. Nesse 

mesmo período, destaca-se no campo da política, os partidos da União 

Democrática Nacional (UDN) e Partido Social Democrata (PSD), tinham grande 

força da burguesia industrial e agrícola, o que favorecia o fortalecimento do 

Governo de Vargas. Por outro lado, a influência dos países socialistas na 

esquerda do Brasil contribuía para que o Partido Comunista (PC) almejasse a 

implantação do regime defendido por eles no país. Juscelino Kubitscheck no 

período de 1955-1960 assume o Governo do país com a promessa de 

crescimento de “50 anos em 5”. Isso acontece na mesma medida em que 

promove o inchaço das cidades, o aumento das favelas, a desvalorização do 

mercado agrícola, num país extremamente rural, a desnacionalização das 

indústrias, enfim o impacto resultante de um modelo econômico planejado pela 

burguesia e implantado pelo populismo. É neste contexto que se consolida o 

capitalismo no Brasil e que vai nortear os princípios e modos de vida da 
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modernidade. Más é necessário ressaltar a atuação dos movimentos de 

esquerda que organizam uma base de agricultores, proletários, sindicatos e 

movimentos de base da Igreja católica. As condições financeiras em que o 

Brasil se encontrava produzia cada vez mais miséria e precarização das 

condições de trabalho. O que gerava na população revoltas, fomentadas por 

movimentos da Teologia da Libertação, ISEB, Partidos Políticos e Sindicatos. É 

nesse contexto político e econômico que se desenvolve o pensamento da 

Educação Popular, servindo como um instrumento de libertação para a 

população. 

Nesse mesmo momento o mundo estava passando por um dos 

momentos mais importantes do século XX em torno de dois projetos 

antagônicos o capitalismo e o socialismo, enquanto o primeiro partia de uma 

concepção de vida baseada em valores que tem como base a riqueza e o bem 

estar social individual, o segundo tinha uma concepção igualitária de 

eliminação da exploração entre os homens e a construção de um novo mundo 

onde o estado organizava a vida de forma que tudo fosse redistribuído, visando 

eliminar as desigualdades sociais.  

Nas sociedades capitalistas ocorreu uma homogeneização na 

organização da sociedade, das instituições e da população como um todo. Era 

propagada a ideia que todos deveriam pensar, agir e sentir o mundo de uma 

mesma forma. Partindo para o campo das práticas culturais também podemos 

notar que os desenvolvimentos dos costumes vão justamente contra os 

pressupostos comungados pela maioria, foi nesse momento que passou a 

trabalhar com o conceito de “contracultura”, definidor de todas as práticas e 

manifestações que visam criticar, debater e questionar tudo aquilo que é visto 

como vigente em um determinado contexto histórico. 

Um dos mais reconhecidos movimentos contra culturais ocorreu nos EUA 

nas décadas de 1950 e 1960. Após a saída vitoriosa deste da segunda guerra 

mundial o pais se enriquece rapidamente, isto acabou dando a oportunidade de 

uma geração viver com todo o conforto, mas ao contrário do que se esperava 

essa geração desempenhou o papel de apontar os limites e problemas gerados 

pela sociedade capitalista. 
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É nesse contexto que aparece o movimento hippie eram jovens que 

buscavam um refúgio contra as instituições e valores que defendiam o 

consumismo e o cumprimento das obrigações. Este movimento incitou a 

milhares de jovens a cultuarem o amor livre, o desprendimento as convenções 

e o desenvolvimento de todo um mundo que fosse alternativo ao que fosse 

oferecido pelo sempre tão criticado sistema. Tivemos também os  seguintes  

movimentos: feminista, onde as mulheres faziam passeatas pelas ruas e no 

final queimavam o sutiã como forma de mostrar que queriam mais liberdade e 

participação social. O movimento negro também foi de igual importância pois 

encarava o racismo e os valores da sociedade Norte Americana e que teve 

como liderança máxima o reverendo Martin Luther King Jr. A entrada dos EUA 

na guerra do Vietnã acirrou ainda mais os ânimos da sociedade. 

No Brasil, essa ideia de contracultura pode ser observada com o 

desenvolvimento do movimento hip hop, diversos jovens da periferia dos 

grandes centros urbanos absorvem um gênero musical estrangeiro para 

retratar a violência que se espalha em várias cidades do pais. Essas 

manifestações se diversificam e provocam a realização de diversos projetos 

sociais que divulgam a educação e cultura.  

Em meados da década de 1960, apareceu em Recife/PE Paulo Freire e 

os movimentos sociais (Movimento de Educação Popular), formados pela que 

buscavam uma educação, capaz de tornar o aluno um ser crítico, capaz de 

transformar a realidade no qual está inserido, ou seja que busca não só 

adaptar o aluno no mercado de trabalho, como mão de obra de produção, mas 

um aluno que seja capaz de se libertar da opressão e dos fatalismos sociais 

em que vive. O objetivo de conscientizar a população através de mobilizações 

culturais, artísticas e educacionais é motivada pela UNE (União Nacional dos 

estudantes), CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e Paulo Freire.  

Os Movimentos de Cultura Popular (MCP) tiveram apoio da Prefeitura 

Municipal do Recife, governada por Miguel Arraes, que mobilizou uma 

campanha de constatação do interesse da população em alfabetizar-se. Paulo 

Freire foi convidado a liderar o meio intelectual que organizaria a metodologia 

de trabalho do Movimento. 
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O Movimento ganha reconhecimento através da “Campanha de pé no 

chão também se aprende a ler”. O desenvolvimento desta estende-se ao Rio 

Grande do Norte, em Angicos, a alfabetização de 300 trabalhadores em 40 

horas. Com base nesse pensamento, constrói-se a ideologia dos MCP, 

ganhando respaldo nacional do então Presidente da República João Goulart, o 

qual convida Paulo Freire para ser coordenador do Programa Nacional de 

Alfabetização. 

Em 1964 vem o golpe militar e todas as ideias debatidas entre as décadas 

de 1950 e 1960 são banidas, lideranças da educação no Brasil, entre elas 

Paulo Freire, são mandadas para o exílio, o Estado volta mais uma vez a ter 

um caráter conservador e assistencialista. Em 1968 cria-se o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), que durou de 1970 a 1985, criado pela 

Lei n° 5.379 de 15/12/1967, que provê sobre a alfabetização funcional e a 

educação continuada a adolescentes e adultos, com o intuito de diminuir o 

analfabetismo e de dar oportunidades para que pessoas do pais inteiro 

tivessem a oportunidade de ler e escrever. A concepção que o MOBRAL e 

seus educadores defendiam sobre o analfabeto era de "pessoas com baixo 

nível sócio econômico, porém com grande bagagem cultural". Consideravam 

seus alunos como pessoas tímidas e inseguras, logo o papel do educador seria 

o de modificar esse quadro. Os princípios metodológicos trabalhados no 

MOBRAL eram a funcionalidade e a aceleração. Funcionalidade significava 

partir da individualidade dos alunos adultos e isso desencadeava a aceleração 

no processo educativo. (JANUZZI, 1987). 

           A funcionalidade na verdade tinha como objetivo ensinar ao aluno a ler e 

escrever para ele pudesse desempenhar um papel na sociedade. Na verdade a 

preocupação do MOBRAL era que um aluno fosse apenas alfabetizado para 

receber de forma passiva ai informações dadas por um governo opressor. Está 

é a diferença central entre o MOBRAL e a pratica de Paulo Freire pois 

enquanto este propõe a “educação como pratica de liberdade” o MOBRAL 

propõe uma educação apassivadora de massas. 
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        Quanto ao método de alfabetização o MOBRAL apresentava-se como 

eclético, com palavras desconexas da realidade do aluno e aplicado da mesma 

forma em todos os lugares do Brasil, a alegação para o uso das mesmas 

palavras em todo o território nacional era a necessidade do homem de 

sobreviver, ter segurança, necessidades sociais e auto realização. Quem 

escolhia os objetivos e conteúdos dos materiais pedagógicos era o 

MOBRAL/CENTRAL, os professores e alunos só seguiam as "ordens", o que 

se discutia em aula era somente o processo de realização das atividades 

propostas.  Por tanto os educadores não estavam preocupados em dialogar 

com os seus alunos eles até tentavam copiar ou pouco da prática de Paulo 

Freire com as palavras como tema geradores, mas o posicionamento político 

filosófico e pedagógico proposto por Freire não se encontravam.  

      Na década de 80 iniciou-se a abertura política no Brasil e outras 

experiências mais democráticas em EJA, foram ampliando-se aos poucos. O 

MOBRAL foi extinto no ano de 1985, e essas experiências educativas 

direcionadas aos grupos populares da sociedade continuaram e tornaram-se 

mais fortes e voltavam-se lentamente para a filosofia de Paulo Freire. A 

Fundação Educar tomou o lugar do MOBRAL. O projeto Educar criado pela 

Nova República funcionava em parceria com municípios e, apesar de sua 

orientação político-pedagógica de educação funcional, a descentralização de 

suas ações possibilitou uma maior diversidade de orientações e práticas 

pedagógicas. Também trabalhava com alfabetização e pós-alfabetização, 

refletindo outras concepções acerca do processo. Uma delas é a de que havia 

necessidade de uma continuidade da educação básica, a fim de não ver 

reduzido o trabalho de alfabetização com o retorno dos sujeitos ao 

analfabetismo ou agora transformados em analfabetos funcionais.   

Este cenário ganhou novos ares com a Abertura Política de 1984. Assim, 

a Constituição de 1988 no Art. 208 estende o direito a educação básica aos 

jovens e adultos como um dever do estado, afirmando sua obrigatoriedade e 

gratuidade.   
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Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 

a garantia de: I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 

assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria (BRASIL,1988). 

 

    Oberva-se por meio deste texto a preocupação com os adultos que não 

tiveram a oportunidade de concluir os estudos na idade correta. Para tanto, em 

cumprimento à Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB Nº 9394/96 define com mais clareza ao colocar a 

EJA como Modalidade da Educação Básica: “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). 

 Neste mesmo período, Paulo Freire retorna ao Brasil e encontra um 

terreno fértil, porque a EJA passa a ter mais destaque com conferencias e 

estudos sobre a necessidade de redução de índices de analfabetismo. Freire 

encontra, e mais do que isso, produz o cenário para que a sua “revolução” 

ganhe as salas de aula das escolas brasileiras. 

Nesta década os alunos entre 10 e 14 anos permaneciam no colégio por 

apenas dois ou três anos. E dentre os de 15 a 17 anos, só 8,3% tinham nove 

anos ou mais de escolarização. Segundo Haddad e Di Pierro (2000), uma 

avaliação dos anos de 1980 revela um quadro significativo na EJA, no entanto, 

a queda nas taxas de analfabetismo no período de 1980-1991 foi modesta. 

Nos dias atuais, a educação para adultos, hoje denominada EJA 

(BRASIL, 1996), tem objetivos diferentes, pois trata das perspectivas de 

inclusão social, pois pressupõe um olhar diferenciado para seu público 

acolhendo de fato seus conhecimentos interesses e necessidades de 

aprendizagem. Pressupõe-se também a formulação de propostas flexíveis e 

adaptáveis as diferentes realidades, contemplando temas como a cultura, 

relações sociais, necessidades dos alunos e da comunidade, meio ambiente, 

cidadania, trabalho e exercício da autonomia.  A escola básica passou a ter a 

finalidade de preparar o sujeito para o exercício da cidadania e a EJA recebe 

um olhar especial.  

Art. Iº. A educação abrange os processos formativos que se                                   
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 
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nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Art. 4º. 
O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado 
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 
(BRASIL, 1996). 
 

A EJA é também mencionada no Capítulo II, sendo compreendida como parte 

do ensino fundamental e médio. Na seção V desse Capítulo, o Art.37 afirma:  

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. § 1°: Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente 
aos jovens e 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 (BRASIL, 
1996). 
  

  

   Dando continuidade ao cumprimento das leis superiores o Conselho Nacional 

de Educação (CNE) e a Câmara de Educação Básica (CEB), por meio do 

Parecer Nº 11, de maio de 2000, e da Resolução Nº 1 de 5 de julho de 2000,  

Estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA e a reconhece 

como: 

 [...] uma dívida social não reparada para com os que não tiveram 
acesso a e nem domínio da escrita e leitura como bens sociais na 
escola ou fora dela [...] em que a ausência de escolarização não pode 
e nem deve justificar uma visão preconceituosa do analfabeto ou 
iletrado como inculto [...] (BRASIL, 2000).  
 

  Este documento mostra pela primeira vez que existe uma proposta para a 

educação de Jovens e Adultos, nesse sentido leia-se no Parecer nº 11/00, item 

IX: 

 

 

[...] a faixa etária, respondendo a uma alteridade específica, se torna 
uma mediação significativa para a ressignificação das diretrizes [...] não 
significa uma reprodução descontextuada face ao caráter específico da 
EJA. Os princípios da contextualização e do reconhecimento de 
identidades pessoais e das diversidades coletivas constituem-se em 
diretrizes nacionais dos conteúdos curriculares [...] A contextualização 
se refere aos modos como estes estudantes podem dispor de seu 
tempo e de seu espaço. Por isso a heterogeneidade do público da EJA 
merece consideração cuidadosa (BRASIL, 2000). 
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     O referido documento aponta para os ensinamentos de Freire que os alunos 

de EJA não podem ser tratados como crianças, logo os pontos de partida de 

aprendizagem devem ser diferentes do aluno que está matriculado no ensino 

regular.   

[...] a regra metodológica é: descontextualizá-los da idade escolar 
própria da infância e adolescência para, apreendendo e mantendo seus 
significados básicos, recontextualizá-los na EJA. Mas para isto é 
preciso ter a observação metodológico-política [...] a diversidade da 
escola média é necessária para contemplar as desigualdades nos 
pontos de partida de seu alunado, que requerem diferenças de 
tratamento como forma mais eficaz de garantir a todos um patamar 
comum nos pontos de chegada. Uma destas diversidades se expressa 
nos horários em que a EJA é oferecida, especialmente o noturno 
(BRASIL, 2000). 
 

    A EJA deve levar em conta os conhecimentos cotidianos dos alunos e as 

experiências que os alunos deste conhecimento deste segmento trazem 

consigo. O ensino para os alunos do EJA não pode ser visto com um ato 

compensatório para alunos que não tiveram as mesmas oportunidades de um 

aluno que estuda no ensino regular ela deve ter um sentido mais amplo ela 

deve ser capaz de inserir o aluno no mercado de trabalho e de o libertar do 

mundo opressivo no qual ele está inserido.  

[...]. A flexibilidade curricular deve significar um momento de 
aproveitamento das experiências diversas que estes alunos trazem 
consigo como, por exemplo, os modos pelos quais eles trabalham seus 
tempos e seu cotidiano. [...] O trabalho, seja pela experiência, seja pela 
necessidade imediata de inserção profissional merece especial 
destaque. A busca da alfabetização ou da complementação de estudos 
participa de um projeto mais amplo de cidadania que propicie inserção 
profissional e busca da melhoria das condições de existência. Portanto, 
o tratamento dos conteúdos curriculares não pode se ausentar desta 
premissa fundamental, prévia e concomitante à presença em bancos 
escolares: a vivência do trabalho e a expectativa de melhoria de vida 
(BRASIL, 2000). 

    No Rio de Janeiro, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) recebe o nome de 

nova EJA, ela no fundo é criada para atender pessoas com 18 anos completos 

ou mais, ela é basicamente formada por alunos: que se atrasaram por 

reprovação no ensino regular, ou que por dificuldades socioeconômicas 

precisam entrar mais cedo no mercado de trabalho e no caso das mulheres por 

gravidez na adolescência. A nova EJA tem como objetivo proporcionar que 

alunos com idade elevada concluam os estudos em menos tempo. No entanto 

o acesso é diferenciado, a idade mínima para a matricula na nova EJA é de 18 



46 

 

 

 

anos, sem limite de idade máxima. A nova EJA foi elaborada em parceria com 

a Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do 

Rio de Janeiro (Cecierj) e foi implementada em 2013 em todas as escolas que 

ofertam EJA no ensino médio, com duração de dois anos, divididos em quatro 

módulos dois por semestre. 

   Na nova EJA, dois módulos terão disciplinas com ênfase nas áreas humanas 

e dois com ênfase nas disciplinas de Ciências da Natureza. Cada modulo terá 

no mínimo cinco disciplinas e o máximo de sete. Em todos os módulos da nova 

EJA, o aluno terá língua Portuguesa e matemática. 

   A nova EJA utiliza metodologia e currículos específicos para Jovens e 

Adultos, com material didático próprio e recursos multimídia em sala de aula. 

As aulas são presenciais de segunda a sexta-feira. A nova EJA possui carga 

horaria reduzida, com três horas e vinte minutos por dia, com um professor por 

disciplina, os professores recebem formação especifica, de acordo com a 

metodologia utilizada. Vejamos o documento da Secretaria de Educação do 

Estado do Rio de Janeiro sobre a educação para adultos: 

O Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de 
Educação implementou, a Nova Política de Educação de Jovens e 
Adultos, Ensino Médio Programa Nova EJA, na perspectiva de 
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. Historicamente, a Educação 
de Jovens e Adultos – EJA, constitui um desafio para a gestão 
educacional. Diante do desafio de promover a reinserção de jovens e 
adultos, sem ou com baixa escolaridade, através e a partir da 
educação, no mundo do trabalho com escolarização adequada, o 
Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Fundação Centro de 
Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de 
Janeiro – CONSÓRCIO CEDERJ implementou, no primeiro semestre 
de 2013, a Nova Política de Educação de Jovens e Adultos, Ensino 
Médio. Apresentando matriz de referência alinhada com essa 
modalidade educacional, bem como estratégias de aprendizagens 
compatíveis com as mídias e exigências do século XXI, e 
assegurando na Rede Estadual de Ensino a continuidade do percurso 
de escolaridade obrigatória, para permitir que jovens e adultos, que 
por algum motivo estavam privados do saber básico, concluam em 
menor tempo esta etapa de ensino, com resultados de aprendizagem 
e qualidade adequados para a continuidade dos estudos. A proposta 
metodológica procura valorizar a experiência de cada aluno, que é 
visto como sujeito construtor de conhecimento, e a própria 
experiência de vida adquirida na educação extraescolar é o ponto de 
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partida e referencial permanente para outras aprendizagens. Essa 
nova metodologia representa uma promessa de confirmar um 
caminho de desenvolvimento de todas as pessoas, de todas as 
idades. Dessa forma, essa nova proposta poderá atingir seu objetivo 
maior: construir uma sociedade mais justa, mais desenvolvida, mais 
igualitária e humana. Manual de Orientações Nova Eja 5 Na ótica da 
evolução do ser, no desenvolvimento de suas potencialidades, é 
necessária uma metodologia que utilize estratégias de despertar e 
desenvolver nos jovens e adultos, habilidades e competências 
exigidas na sociedade e no mundo do trabalho (....)Essa nova 
proposta foi consolidada com a participação ativa de todos os atores 
– alunos, professores, coordenadores pedagógicos, Diretorias 
Regionais, equipe gestora da SEEDUC e a parceria do CECIERJ. A 
inserção do professor na EJA Ensino Médio deverá ser feita através 
do processo de adesão, sendo obrigatória a sua participação nas 
formações em dois módulos, na mesma disciplina 
(http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/manual-eja.pdf).  

 

   Embora existam documentos, leis e esforços de alguns setores do governo e 

de uma pequena parte sociedade civil os cursos de EJA ainda deixam muito a 

desejar o número de analfabetos funcionais é alarmante. A EJA ainda é vista 

como um ensino compensatório para pessoas excluídas e invisíveis aos olhos 

das pessoas que conseguiram concluir os estudos no ensino regular. Mesmo 

com a lei de Diretrizes e Bases 1988 da Educação Nacional – LDB Nº 9394/96, 

ainda não temos um material didático e professores capacitados para atuarem 

neste segmento. Infelizmente o Brasil ainda está distante dos países mais 

desenvolvidos a desigualdade entre pobres e ricos ainda é enorme. Ainda 

temos uma elite que olha para o aluno excluído e pobre como coisa 

preguiçosa, que se não está melhor de vida é porque não lutou como ele para 

acumular posses riquezas. Temos uma elite que detém o poder e que a 

perpetua como direito adquirido e os outros ora são coisas que podem receber 

qualquer ensino vulgar, como forma de manter a situação apenas como está. 

 
2.3 O Ensino de Física na EJA 

 
   A EJA recebe alunos que possuem certa idade, homens e mulheres que 

possuem famílias. A grande maioria é oriunda das periferias. São trabalhadores 

que cumprem horários rígidos com uma jornada árdua em seus empregos e 

que vivenciam a opressão da cotidianeidade do mundo do trabalho. Portanto, 

quando esses homens e mulheres procuram o reingresso nas escolas, trazem 
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consigo uma longa experiência de vida. Portanto, esses alunos não podem ser 

tratados como crianças no início da vida. Precisam ser reconhecidos como 

sujeitos protagonistas de suas histórias de vida, que necessitam ser 

respeitadas, contadas e recontadas. A escola deve estar preparada para 

receber esses alunos que não tiveram as mesmas oportunidades daqueles que 

se encontram no ensino regular. A escola deve ser capaz de inserir esses 

alunos na complexidade do mundo contemporâneo, que exige dos sujeitos uma 

postura de aprender ao longo da vida e de se posicionar criticamente perante 

aos acontecimentos da sociedade. Essa escola precisa ser inventada 

cotidianamente nas suas práticas concretas. Nesse sentido, as aulas de 

ciências da natureza possuem uma vital importância no letramento cientifico e 

tecnológica desses cidadãos.  Nos anos de 1950 a 1980, a perspectiva no 

ensino de ciências era de que ele serviria para formar cientistas ou para formar 

aquele que iria operar as máquinas, numa clara divisão entre o trabalho 

intelectual e o trabalho manual, entre escolas para ricos e escolas para pobres. 

Esta é a educação produzida pela sociedade moderna capitalista. A educação 

voltada para a população que está alem da idade regular, no Brasil, esteve 

sempre associada ao trabalho manual nas escolas das periferias. Nos anos de 

1980, com a Abertura Política no Brasil em 1984, a crítica a esse modelo ganha 

lugar, inclusive, nas leis. A Constituição de 1988, em seu art. 205, afirma: 

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). 

 

Aqui fica explícito o dever do Estado e o direito de todas as pessoas, 
sem qualquer distinção, com relação à educação. Também está 
definido que a família tem deveres (os pais e mães, por exemplo, são 
obrigados a matricular seus filhos e filhas na escola) e que a 
educação tem como objetivo o desenvolvimento integral da pessoa e 
a preparação para a inserção cidadã. O fato de a Constituição citar 
ainda a qualificação para o trabalho não significa ser esse seu 
objetivo principal, como muitas vezes se tenta interpretar. A educação 
profissional, para respeitar sua natureza de direito social 
constitucional, precisa estar integrada à concepção ampla de 
educação, possibilitando a inserção autônoma e qualificada no 
mundo do trabalho. Não se nega que as necessidades da vida e o 
avanço tecnológico exijam que as pessoas estejam cada vez mais 
qualificadas para o trabalho e que uma das formas de se conseguir 
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isso é por meio da educação. No entanto, o desenvolvimento da 
pessoa implica muitas outras dimensões, principalmente o pleno 
desenvolvimento das capacidades humanas e o consequente preparo 
ao exercício da cidadania 
(http://www.direitoaeducacao.org.br/constituicao-federal/).. 

 

Nessa nova condição de possibilidade histórica e política, a educação 

em ciências é para formar para a vida, é para que homens e mulheres se 

tornem sujeitos de suas práticas. Assim, ensinar ciência na EJA não é treinar 

para o uso das máquinas, mas é, sim, tornar a linguagem da ciência uma 

“ferramenta” com o qual o sujeito transforma o mundo e a si mesmo, 

tronando-se protagonista e modificando a sua realidade. Isso requer uma 

nova forma de ensinar ciências na EJA. Esta e a aposta desta Dissertação. 

 Os homens e mulheres que não se apropriam do saber científico, têm 

dificuldades para compreender o mundo em que vivem e acabam excluídos 

de certos espaços sociais. Para muitas pessoas que não possuem o mínimo 

de conhecimento cientifico, tecnológico e que não conseguem verbalizar o 

seu conhecimento, que seja ele de senso comum ou da sua própria 

ingenuidade do conhecimento de um objeto de estudo que ele esteja 

observando, não vê necessidade em visitar museus, ler livros, apreciar 

esculturas, poemas e etc. criados por nós humanos que possuímos 

historicidade escritas pelos séculos de existência que temos no planeta. Uma 

pessoa que não se apropria dos conhecimentos científicos vive na escuridão 

do conhecimento e distante do mundo concreto em que vivemos, uma pessoa 

sem o mínimo de conhecimento cientifico-tecnológico se exclui e se torna 

excluído de certos centros culturais, pois o centros culturais são construídos 

para pessoas que possuem o mínimo de conhecimento cientifico-tecnológico. 

Um homem ou mulher sem o mínimo de conhecimento da sua historicidade 

não vê a necessidade de conhecer a história do seu passado contada em 

centros culturais, eles não as compreendem e se tornam presas fáceis do 

determinismo e da opressão da vida cotidiana, perpetuando as coisas como 

elas são. 

Logo, fazendo um recorte e pensando as aulas de Física, essas 

deveriam ser capazes de associar o conteúdo da sala de aula com a 
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complexidade do mundo moderno, não com o objetivo de ilustração, mas de 

contextualização, dialogia. Por tanto o professor tem que ousar ele tem que 

se tornar capaz de contextualizar as palavras, não adianta só solidarizar com 

os alunos e com a melhor das intenções fazer o que ele acha melhor. O 

professor precisa sentir o que os alunos sentem e saber como eles pensam 

sobre determinados assuntos relacionados aos conceitos das ciências da 

natureza. Por tanto ele precisa dar voz aos alunos, para que estes se tornem 

capazes de expressar os conhecimentos que eles já trazem, da sua maneira 

com a sua palavra, para que de forma dialógica eles consigam passar da 

consciência ingênua para a consciência crítica.  

No entanto, há várias décadas o ensino de Física vem apresentando 
problemas já considerados tradicionais para a área. Muenchen et al 
(2004) reúnem estes problemas nos seguintes tópicos:  
1) O ensino meramente propedêutico, sendo o processo ensino-
aprendizagem pautado pela "utilidade futura". Vinculado a isto, um 
exagero atribuído aos pré-requisitos; 2) Desmotivação, falta de 
significado atribuído ao que se faz na escola; 3) Desconsidera-se a 
complexidade do mundo real; 4) Desvinculação entre o “mundo da 
escola” e o “mundo da vida”; 5) Concepção de Ciência-Tecnologia 
neutras e redentoras dos problemas da humanidade e 6) 
Possivelmente vinculado a todas as dimensões anteriores, o baixo 
nível da aprendizagem dos alunos. (MUENCHEN et al, 2004, p.02 
apud JESUS, ANO, p.47)  

 

              Muito se tem discutido sobre um ensino de EJA que realmente       

atenda às necessidades dos alunos, fala-se muito nas mudanças que devem 

ser realizadas nas aulas e no material didático a ser utilizado a ser utilizado 

nas aulas de EJA. Porém, no final de todas essas discussões, continuamos 

no tradicionalismo das salas de aula, pois, o material didático que os alunos e 

professores recebem para trabalhar na sala de aula são livros didáticos mal 

acabados, com resumos dos livros didáticos do ensino regular. São estes 

livros que direcionam os conteúdos das aulas de EJA, são livros 

propedêuticos, são distantes da realidade do aluno e dão a ideia que servem 

apenas para preparar os alunos para concursos de pequeno porte no futuro. 

Com um pouco mais de cuidado percebe-se que as aulas de física para o EJA 

não preparam o aluno para a vida e tão pouco preparam o aluno para as 

provas do ENEM, pois muitos desses alunos sonham em realizar esta prova 

para se colocar melhor no mercado de trabalho, fica claro também que o 
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material utilizado na EJA é preparado para pessoas excluídas e que recebem 

uma educação apenas compensatória. 

          Essa realidade, de certa forma, traz desmotivação para todos: o 

professor torna-se apenas instrutor dos conteúdos pré-estabelecidos pela 

secretaria de educação. O aluno faz anotações e se torna passivo diante 

deste conteúdo que está totalmente desvinculado do mundo no qual ele está 

inserido, passando a acreditar na ciência vista em sala de aula como aquela 

que deve ser aprendida apenas para se responder perguntas que serão feitas 

nas provas, para a aprovação da série seguinte. A posição subjetiva do aluno 

não é modificada, ele continua acreditando que existe um ensino de ciências 

da sala de aula e uma ciência que não faz parte do seu trabalho e da sua vida 

cotidiana. Assim, o aluno de NEJA não vê a necessidade de se aprender 

determinados conteúdos relacionados as ciências da natureza. O aluno passa 

a achar que os conteúdos da ciência pertencem a poucos, que são 

inalcançáveis para eles. Isso talvez leve o aluno a acreditar que ele é incapaz 

de provocar intervenções e modificações na realidade em que vive.  Nos seus 

pensamentos mais ingênuos, o aluno não vê aplicabilidade e possibilidade de 

se aprender o que é dito na sala de aula e se apassiva esperando apenas 

para cumprir ordens de algumas pessoas que ele julga ser superior em 

relação ao conhecimento que ele possui. 

  Portanto, percebe-se a nítida dificuldade de se ensinar física, para 

alunos de EJA. A disciplina não é pensada para os alunos deste segmento, 

pois ela é apresentada nas escolas de forma tradicional e enciclopédica e 

sequenciada se ela já e complicada para os alunos do ensino regular, se 

torna ainda mais difícil para os alunos de EJA que de maneira geral não 

possuem um estudo sequenciado, de maneira geral a disciplina não 

problematizada e contextualizado para os alunos deste segmento, a disciplina 

se torna distante da realidade do aluno de EJA, desmotivadora pois ela 

transmite a sensação que só pode ser aprendida por alguns privilegiados e se 

torna portanto redentora dos problemas sociais. 

    Ainda quanto ao ensino de física, os professores, em geral, se tornam 

transmissores do conhecimento, sem nenhuma dialogicidade com os alunos.  
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Professores que  enfatizam, em suas práticas, a memorização e a 

matematização dos conteúdos com fórmulas e não conseguem estabelecer 

uma relação dos conteúdos da sala de aula com a realidade concreta do aluno 

de EJA. E, como não existe praticamente nenhuma relação com o cotidiano do 

aluno, este descarta a disciplina e passa a vela com uma disciplina inútil no seu 

dia a dia.   

    O professor progressista libertador, tal como nos diz Freire, exerce a 

dialogicidade, procurando práticas alternativas a fim de possibilitar que o aluno 

da EJA saia da imersão e dos fatalismos sociais em  que se encontra,  

emergindo para o mundo concreto.  Os pressupostos e ensaios de Freire 

sugerem justamente uma dialogicidade entre professor e aluno: das palavras e 

dos conceitos relacionados à disciplina física, refletir sobre o mundo em que 

vivem, de tal forma que o educando lute como um homem que possui uma 

historicidade e não como “coisa”.    

 

É como homens que os oprimidos têm de lutar e não como “coisas”, na 
relação de opressão em que estão, que se encontram destruídos. Para 
reconstruir-se é importante que ultrapassem o estado de quase 
“coisas” para depois serem homens. É radical esta exigência. A 
ultrapassagem deste estado, em que se destroem, para o de homens, 
em que se reconstroem não é a posteriori. A luta por esta reconstrução 
começa no autorreconhecimento de homens destruídos.               
(FREIRE. 2015 p. 76) Oprimido 
 

   Os homens e mulheres da EJA precisam ser tratados como sujeitos 

históricos, que produzem narrativas, que precisam ser compartilhadas 

dialogicamente. E o professor deve ser capaz de  criar condições para 

essa prática dialógica. 

 

Não há outro caminho senão o da prática de uma pedagogia 
humanizadora, em que a liderança revolucionaria, em lugar de se 
sobrepor aos oprimidos e continuar mantendo-os como quase ‘coisas’, 
com eles estabelece uma relação dialógica permanente.            
(FREIRE. 2015 p. 77) 
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  O professor deve ser capaz de, através do diálogo, mostrar para o aluno 

que ele deve ser tratado como ser humano, pois ele possui história e é capaz 

de, através da cultura, mudar o meio e a situação em que ele vive, que ele 

não pode ser tratado de maneira nenhuma, pelas classes opressoras como 

“coisa”. Os alunos da EJA não podem ser tratados com “coisas”, sem 

historicidade, pois em sua grande maioria esses alunos já trazem consigo, 

para dentro da escola experiências de vida cotidiana e profissional.  Não 

podem ser tratados como aqueles que estão em atraso em relação a outros, 

numa clara pedagogia da compensação. O ensino que propomos, a partir do 

método de Freire, em nada tem a ver com a pedagogia da compensação, 

mas, sim, com o respeito às histórias de vida dos alunos. 

 
 

Educador e educandos (liderança e massa), cointencionados à 
realidade, se encontram numa tarefa em que ambos são sujeitos no 
ato, não só de desvela-la e, assim criticamente conhece-lá, mas 
também no de recriar este conhecimento. (FREIRE. 2015 p. 78) 
Oprimido 
 

       No caso do ensino de ciências, O professor da EJA deve ser capaz de 

mostrar para o aluno que o ensino de ciências não é estático e acabado ele 

deve ser capaz de unir a prática profissional e vivencial do aluno com os 

conteúdos escolares que não podem ser abandonados, eles não podem ser 

apenas transmitidos de forma desconectada da vida do aluno.  

   Muitos dos professores das ciências da natureza não conseguem  relacionar o 

conteúdo dos livros didáticos com os afazeres diários dos alunos, com a vida 

concreta, talvez, por isso os alunos não consigam sistematizar os 

conhecimentos adquiridos na sala de aula da EJA e aplicar no seu dia a dia. 

Então por que não o diálogo entre ambos, professor e aluno, como seres 

humanos inacabados, para que juntos relacionem a teoria da sala de aula, com 

os afazeres profissionais diários, tornando as ciências da natureza sem 

significado na vida dos alunos. 

A educação autentica, repitamos, não se faz de A para B ou de A sobre 
B, mas de A com B, mediatizados pelo mundo. Mundo que impressiona 
e desafia a uns e a outros, originando visões ou pontos de vista sobre 
ele. Visões impregnadas de anseios, de dúvidas, de esperança ou 
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desesperanças que implicitam temas significativos, à base dos quais se 
construirá o conteúdo programático da educação. Um dos equívocos 
de uma concepção ingênua do humanismo está em que, na ânsia de 
corporificar um modelo ideal de “bom homem”, se esquece da situação 
concreta, existencial, presente dos homens mesmos. (FREIRE. 2015a, 
p. 1116). 
 
 

      As disciplinas das ciências da natureza não podem apenas ser transmitidas 

de forma desconexa do mundo em que o educando de EJA vive. O aluno da 

EJA geralmente trabalha, e em alguns casos se sente excluído pela sociedade, 

as palavras para esse aluno precisam de significado, de boniteza ao serem 

proferidas pelo professor, para que eles sintam a necessidade de pronunciá-las 

para outros humanos de sua família, comunidade ou trabalho, para que eles 

sejam capazes de superar a sua “situação limite”. 

 
Ao separarem do mundo, que objetivam, ao separarem sua atividade 
de si mesmos, ao terem o ponto de decisão de sua atividade em si, em 
suas relações com o mundo e com os outros, os homens ultrapassam 
as “situações limite”, que não devem ser tomadas como se fossem 
barreiras insuperáveis, mais além das quais nada existisse. (FREIRE. 
2015ª, p. 125). 
 

             De acordo com as contribuições de Freire, a dialogicidade entre os seres 

humanos devem produzir palavras que provoquem reflexão, é isso que o aluno 

de EJA procura palavras que o façam se sentir capaz de mudar a sua 

realidade, palavras ocas e vazias, como as transmitidas pelos professores 

bancários apenas afastam os alunos da EJA da sala de aula. 

    O ensino de ciências na grande maioria das escolas brasileiras, nega 

a subjetividade e os conhecimentos prévios dos alunos, pois o aluno recebe os 

conteúdos das disciplinas de ciências da natureza narradas, ou de maneira 

empirista e os alunos recebem e recontam esses conhecimentos em um 

verbalismo vazio sem fazer uma generalização dos conhecimentos prévios que 

ele possui, não existe diálogo entre os conhecimentos que ele possui e os que 

lhe estão sendo ensinados. 

   Segundo Vigotski (apud OLIVEIRA E OUTROS, 2016), as funções 

psicológicas superiores, como todos os fenômenos, são processos em 

movimento e em mudança. A subjetividade se constitui no contexto cultural e 
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vai se modificando conforme as interações sociais na realidade concreta. Isto 

não quer dizer que o meio padroniza a pessoa, mas que a dialogia a constitui.  

   Por isto os símbolos e os signos e as palavras são importantes na 

generalização de um determinado conhecimento, pois quando pensamos no 

estudo de um determinado objeto, como uma casa, por exemplo, pensamos 

nela como um todo, somente na hora da escrita é que nos preocupamos de 

escrever sobre as portas, as janelas etc, A generalização do conhecimento das 

palavras é que nos leva a adquirir o conceito de cada uma delas, nos livrando 

por tanto do verbalismo que por consequência nos traz a sensação de que não 

houve aprendizado. Porém, é preciso deixar claro que não se trata de uma 

generalização a priori, mas de uma generalização que se dá pela 

ultrapassagem do vazio das palavras, o que só se dá pelo exercício da 

oralidade. Assim, à escrita que nos referimos é à escrita que comporta a 

oralidade. É a narrativa, não da dissertação, não da narrativa que fala da 

realidade estática, mas da narrativa da oralidade em que o sujeito se inclui na 

cena e não é mero objeto do discurso científico.  

   A falta de estabelecimento de um diálogo, na escola, entre os 

conhecimentos cotidianos e os conhecimentos científicos não leva o aluno a 

ascender os seus conhecimentos, pois, em geral as aulas não apresentam 

nenhuma história e evolução dos conhecimentos a serem aprendidos os 

conteúdos e são narrados de forma pronta e acabada ou de forma empirista, 

portanto, negam totalmente o conhecimento que  aluno traz. 

    O que se propõe nesta Dissertação, tal como afirma Vigotski (apud 

OLIVEIRA E OUTROS, 2016), para um melhor aprendizado nas aulas de 

ciências, é provocar uma interação entre os conhecimentos cotidianos do 

aluno e o conhecimento cientifico, de tal forma que o conhecimento do aluno 

possa acender e o conhecimento cientifico possa descender. Assim, os  

conhecimentos cotidianos são modificados de maneira reflexiva dialógica. 

O aluno deve perceber as tensões entre o seu conhecimento prévio e o 

conhecimento do mundo acadêmico. O professor  é de vital importância, pois 

ele será o responsável pelas devidas mediações entre o conhecimento 

cotidiano do aluno e o conhecimento do mundo acadêmico, o professor como 
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representante do discurso científico será o mediador pelo diálogo e 

apresentação dos signos e da generalização das palavras. 
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3. A PESQUISA DE CAMPO: o ensino de física entra em cena....  
 
3.1 Tipo de Pesquisa: descrevendo a pesquisa e o objeto de 

estudo: a formação do conceito científico na EJA.. 
 

Esta dissertação desenvolveu uma pesquisa do tipo participante, cuja 

finalidade é que o pesquisador seja um dos sujeitos do próprio cenário de 

análise - o autor desta Dissertação é também sujeito (professor) do campo  

(escola). 

Tomamos como referência para pesquisa participante as proposições de 

Freire sobre a forma de aproximação do campo a ser investigado. Os itens do 

passo-a-passo deste tipo de pesquisa não podem ser explicitados de forma 

sistematizada, pois só se estabelece a partir da interação com os sujeitos do 

campo. Nesta abordagem, método não é relação de causa e efeito, que se 

daria por controle de variáveis, mas é produção de sentido que se dá pelo 

encontro entre pesquisador e sujeitos do campo. Esta perspectiva traz formas 

alternativas para pensarmos alguns conceitos: realidade, pesquisa, experiência 

cotidiana, ciência. 

 

Para muitos de nós, a realidade concreta de uma certa área se reduz 
a um conjunto de dados materiais ou de fatos cuja existência ou não, 
de nosso ponto de vista, importa constatar. Para mim, a realidade 
concreta é algo mais que fatos ou dados tomados mais ou menos em 
si mesmos. Ela é todos esses fatos e todos esses dados e mais a 
percepção que deles esteja tendo a população neles envolvida. 
Assim, a realidade concreta se dá a mim na relação dialética entre 
objetividade e subjetividade (FREIRE, 1986, p.35). 
 

   Em uma pesquisa do tipo participante, o pesquisador precisa levar em conta 

os dados e conhecimentos tomados por ele, embasados no gênero discurso do 

saber que o legitima. Porém, ele deve estar preparado para ir mais, ele deve 

ser capaz de imergir no mundo, no qual, os atores sociais (no caso da nossa 

pesquisa, o aluno) estão inseridos; ele precisa dialogar com esses alunos, levar 

em conta os conhecimentos cotidianos; ele precisa aprender sobre a linguagem 

dos alunos; enfim, o pesquisador participante precisa estar preparado para se 

libertar dos seus conhecimentos naturalizados. Assim, ele liberta o outro, pois 

questionando a própria naturalização dos seus conhecimentos sobre o cenário, 
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o pesquisador ‘escuta’ os atores sociais. A grande questão de um pesquisador 

é a quem o seu discurso serve, a quem o seu discurso favorece. Refletindo 

constantemente sobre esta questão, o pesquisador diminui o risco de fazer 

uma invasão cultural e repetir o discurso comum das classes dominantes, que, 

num claro alheamento em relação ao outro, não ‘escuta’ as singularidades que 

surgem no cenário. Isto é, um professor, pesquisador da própria prática, 

necessita se desvencilhar das ‘verdades naturalizadas’ sobre a aprendizagem 

de um aluno hipotético. A grande tarefa deste professor é ‘escutar’ o aluno 

concreto. 

 

 

A minha compreensão e o meu respeito. Fora desta compreensão e 
deste respeito à sabedoria popular, à maneira como os grupos 
populares se compreendem em suas relações com o seu mundo, a 
minha pesquisa só tem sentido se a minha opção política é pela 
dominação e não pela libertação dos grupos e das classes sociais 
oprimidas. Desta forma, a minha ação na pesquisa e a dela 
decorrente se constituem no que venho chamando de invasão 
cultural, a serviço sempre da dominação (FREIRE, 1986, p.35). 
 
   

    O pesquisador participante deve ser capaz de com os sujeitos que 

participam da pesquisa fazer que a cada novo aprendizado, se torne uma 

reflexão do aprendizado anterior, para que possam de forma dialógica avançar 

em novos conhecimentos da vida concreta.  

Pensar, refletir e dialogar com o aluno sobre o aprendizado feito é um 

forma de caminhar para uma verdadeira libertação do mundo naturalizado do  

pesquisador e do mundo ingênuo do aluno. A práxis da pesquisa tem como ato 

principal desvelar a realidade concreta no qual  eles - professor e aluno - estão 

inseridos. 

 
 
Simplesmente, não posso conhecer a realidade de que participam a 
não ser com eles como sujeitos também deste conhecimento que, 
sendo para eles, um conhecimento do conhecimento anterior (o que 
se dá ao nível da sua experiência cotidiana) se torna um novo 
conhecimento (FREIRE, 1986, p. 35). 

 
Na perspectiva libertadora em que me situo, pelo contrário, a 
pesquisa, como ato de conhecimento, tem como sujeitos 
cognoscentes, de um lado, os pesquisadores profissionais, de outro, 



59 

 

 

 

os grupos populares e, como objeto a ser desvelado, a realidade 
concreta (FREIRE, 1986, p. 35). 

 
 

    O professor pesquisador não deve achar que os conhecimentos 

populares, cotidianos, atrapalham a suposta ‘pureza’ da sua pesquisa e da 

aprendizagem do aluno, pois eles são constitutivos do fenômeno que se 

apresenta no campo. Este tipo de pesquisa e de intervenção não reconhecem 

a ‘escuta’ do professor pesquisador independente da ‘voz’ dos outros atores, os 

alunos. 

 É chegado o momento de trazermos à cena o cerne deste trabalho, a 

discussão acerca da formação do conceito científico. Esta afirmação se dá pelo 

fato de que para Freire conhecimento cotidiano (saber apresentado aluno) e 

conhecimento científico (saber apresentado pelo professor) não são opostos, 

mas dependentes um do outro.  

 
Assim, o professor pesquisador deve dialogar com os grupos populares 

de tal forma que os conhecimentos cotidianos sejam levados em consideração, 

sejam condição para a aprendizagem científica. 

  

Quanto mais, em uma tal forma de conhecer e praticar a pesquisa, os 
grupos populares vão aprofundando, como sujeitos, o ato de 
conhecimento de si em suas relações com a sua realidade, tanto 
mais vão podendo superar ou vão superando o conhecimento anterior 
em seus aspectos mais ingênuos  (1986, p. 36). 

   

O pesquisador libertador deve ser capaz de dialogar com as classes populares 

para que possa aprender sobre a realidade dos alunos. 

 

 
Se é incoerente que um profissional reacionário, elitista, envolva os 
grupos populares como sujeitos da pesquisa em torno de sua 
realidade, contraditório também é que um profissional chamado de 
esquerda descreia das massas populares e as tome como simples 
objetos de seus estudos ou de suas ações salvadoras (1986, p. 36). 

 

 

   Toda pesquisa deve levar em conta os conhecimentos das classes 

populares, o pesquisador não pode achar que o conhecimento do cotidiano 
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atrapalha a pureza dos seus resultados, muito pelo contrário, é preciso que os 

atores sociais participem da pesquisa como protagonistas, que tragam à cena 

suas demandas e seus contextos. Esta é uma maneira de romper com uma 

das formas de opressão produzida pela sociedade moderna.  

 

O que ocorre, porém, é que, quando os mesmos cientistas sociais 
que fazem estas afirmações em torno da “pureza” dos achados, estão 
trabalhando na interpretação dos resultados de suas pesquisas, não 
podem evitar a interferência de sua subjetividade na interpretação 
que fazem. Como não podem evita-la no momento mesmo em que 
“desenham” a pesquisa. Em última análise, sua subjetividade interfere 
na “forma pura” dos seus conhecimentos (FREIRE, 1986, p. 37)   

 

. 

3.2 Cenário 
    O trabalho foi realizado na Escola Estadual Almendorina Azeredo (CIEP 

126), que fica localizada em Várzea das Moças, em São Gonçalo. No horário 

noturno, as turmas são todas de EJA e, portanto, recebem alguns alunos com 

mais de 40 anos e alguns jovens maiores de 18 anos.   

    

 
3.3 Sujeitos da pesquisa 
 
    O trabalho foi realizado na turma NEJA 2, nessa fase os alunos 

aprendem assuntos relacionados ao método cientifico, notação cientifica, 

unidades e conceitos relativos a cinemática escalar e as Leis de Newton.  

- Método cientifico nesta etapa iremos estudar a investigação experimental e a 

modernização matemática no processo cientifico; Sistema internacional de 

unidades e notação cientifica.  

- Cinemática escalar nesta etapa iremos estudar um fenômeno muito presente 

em nosso cotidiano: o movimento, que é considerado uma das primeiras áreas 

de estudo da chamada Ciência moderna. Foi com o estudo do movimento que 

Galileu e outros cientistas exercitaram os instrumentos que se tornaram a 

marca registrada dessa Ciência: os experimentos controlados e a expressão 

deles por meio da linguagem matemática. Nessa etapa são formalizados 

alguns conceitos ligados ao movimento, como posição, trajetória, espaço 
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percorrido e velocidade média, os alunos deverão ser capazes de diferenciar o 

movimento uniforme e o movimento uniformemente variado.  

-   Leis de Newton nesta etapa iremos estudar força como uma grandeza 

vetorial: força peso, normal, atrito, de resistência do ar e força resultante, plano 

inclinado, diferença entre forças de campo e de contato. O auno deverá 

compreender e perceber a evolução histórica do conceito de inercia, princípio 

fundamental da dinâmica, princípio da ação e reação, aplicações das leis de 

Newton, sistemas de corpos, forças no movimento circular. 

O curso de física para o NEJA 2 é realizado na forma de módulos, com 

três aulas semanais, durante seis meses. O currículo mínimo que serve como 

referência para todas as escolas do Estado do Rio de Janeiro, busca auxiliar no 

planejamento escolar destas, apresentando as competências e habilidades 

básicas que devem estar contidas nos planos de curso e nas aulas. Sua 

finalidade é orientar, de forma clara e objetiva, os itens que não podem faltar no 

processo ensino aprendizagem em cada disciplina, ano de escolaridade e 

bimestres. A Secretaria de Educação e Cultura do Rio de Janeiro 

(SEEDUC/RJ) também disponibiliza material para consulta das 12 disciplinas 

da base Nacional comum, além de resolução de Problemas Matemáticos, 

Produção Textual, Conhecimentos Didáticos, Formação complementar, 

Fundamentos da Educação, Laboratórios Pedagógicos, Partes Diversificadas e 

Praticas Pedagógicas.  

Os alunos dessa comunidade procuram o Ciep 126, pois é uma das 

poucas escolas da comunidade a oferecer um curso noturno de NEJA para 

alunos que estão em faixas etárias para além da escola regular. 

 
3.4 O desenvolvimento da pesquisa  
 
 

Não se trata de fazer aqui uma coleta e análise de dados no sentido da 

pesquisa tradicional, não se trata de coletar dados sobre a verdade de um 

fenômeno, mas, sim, de narrar o campo de pesquisa e da prática docente, 

trazendo a oralidade para exercitar a dialética da continuidade (no fluxo da 
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fala) e da descontinuidade (nas pausas da reflexão) para responder as 

interpelações de uma sala de aula em movimento (FURTER, 1983, s/p). 

A finalidade foi desenvolver o objetivo da pesquisa: elaborar, 

desenvolver e analisar uma metodologia, fundamentada na pedagogia 

freriana, para o ensino de Física para alunos de EJA. 

Esse momento se deu por meio de observação do tipo participante que 

se justifica pelo fato de o autor da pesquisa ser também o professor do 

cenário. A proposta foi, então, que eu observasse e analisasse a minha 

própria prática, a partir das interpelações que os textos de Paulo Freire vêm 

me fazendo.  

As aulas foram registradas em um Diário de Campo: construí narrativas 

sobre algumas cenas da minha sala de aula.  Resolvi usar o diário de campo 

como registro, pois a escrita em um diário nos ajuda a trazer à cena a 

oralidade para romper com a naturalização dos conceitos e das nossas 

práticas. Procurei fazer tal como Freire (2003) narra seus textos: exercitei a 

oralidade, para desconstruir a naturalização das palavras e dos conceitos, 

observei os espantos (dos alunos e os meus).  

   Seguem cenas do meu diário de campo.  

Seção prévia – as vivências   

Esta seção diz respeito à primeira aula com a turma, quando, após ter 

iniciado as minhas leituras da obra de Freire, entendi que é importante trazer à 

cena as histórias de vida dos meus alunos. Essa aposta não é subjetivismo, 

não é retórica, não é ilustração, mas é na concretude da vida, é na vivência 

que desnaturaliza conceitos abstratos.  Freire nos diz que  

 

Confundir subjetividade com subjetivismo, com psicologismo, e 
negar-lhe a importância que tem no processo de transformação do 
mundo, da história, é cair num simplismo ingênuo. É admitir o 
impossível: um mundo sem homens, tal qual a outra ingenuidade, a 
do subjetivismo, que implica homens sem mundo (...) o que Marx 
criticou, e cientificamente destruiu, não foi a subjetividade, mas o 
subjetivismo, o psicologismo (FREIRE, 2015a, p.51). 
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Assim, a fim de que aqueles que estavam diante de mim se 

constituíssem sujeitos no processo de ensino-aprendizagem que proponho, o 

meu primeiro encontro com os alunos, estudantes da NEJA, não foi para narrar 

os conteúdos de Física, como eu sempre fiz. Pois, as falas de Freire já tinham 

feito réplicas à minha prática. Assim, digo que o primeiro encontro foi entre 

pessoas e não entre personagens abstratos que se sentam nas cadeiras, um 

repassando o conteúdo, o professor, o agente, e outros recebendo  

 

conteúdos que são retalhos da realidade desconectados da totalidade 
em que se engendram e em cuja visão ganhariam significação. A 
palavra, nestas dissertações, se esvazia da dimensão concreta que 
devia ter ou se transforma em palavra oca, em verbosidade alienada 
e alienante. Daí que seja mais som que significação e, assim, melhor 
seria não dizê-la“ (FREIRE, 2015a, pp. 79-80).  
 

E assim eu fiz para promover um encontro entre pessoas, pois, dos 

aprendizados e das leituras de Freire podemos concluir que, é como gente que 

o oprimido se liberta e é falando sobre a sua historicidade que o homem pode 

lutar contra os fatalismos sociais e se libertar.  

    No primeiro encontro fiz as seguintes perguntas: Por que você 

abandonou o ensino regular? O que você entende pela palavra física? Você 

acredita que a escola pode te modificar como ser atuante na sua casa, ou 

comunidade? O que é ciência e tecnologia? O que você entende por senso 

comum?  

Pedi que os alunos formassem um círculo de leitura, em que pudessem 

dialogar e se vissem frente-a-frente. Esse um dos desafios fazer que os alunos 

se reconheçam, se respeitem, se ajudem e que se modifiquem pela história e 

experiência do outro e se libertem dos seus conhecimentos mais ingênuos. 

 Romper com o arranjo dos corpos no espaço arquitetônico pode instituir 

novas formas de não alheamento em relação ao outro, trazendo à subjetividade 

para a sala de aula, para o ensino de física.  

Fiquei apenas observando as discussões dos alunos para descobrir as 

possíveis lideranças, não estava procurando lideranças no sentido da  

meritocracia, pois esse tipo de liderança é utilizado pelos opressores que 
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sentem pena dos oprimidos que até se solidariza com eles, mas não é capaz 

de sentir o que o oprimido sente.  

Estava procurando um aluno que de forma dialógica fosse capaz de 

manter a minha subjetividade e a minha objetividade de tal forma intactos que 

elas não poderiam se transformar em subjetivismo e objetivismo, estava 

procurando uma liderança que fosse capaz de me manter o mais próximo da 

realidade concreta no qual os meus alunos estavam inseridos, não quero me 

tornar um professor paternalista tal qual o opressor que apenas ajuda porque 

sente pena, quero realmente me solidarizar com aqueles excluídos que não 

tiveram a mesma oportunidade que outros alunos tiveram, procurava por tanto 

uma liderança que fosse capaz de dialogar comigo e de me mostrar a realidade 

concreta no qual os meus alunos estão inseridos, que fosse capaz de me 

relatar a historicidade dos meus alunos, com a sua objetividade e subjetividade.  

        Era isto que eu estava procurando, um aluno ou aluna que fosse 

capaz de me mostrar as tensões do grupo para com ele e com o grupo no 

eterno exercício do diálogo e da práxis, discutirmos os novos caminhos de 

estudos a serem tomados 

 O relato é então produzido pelo exercício da oralidade e da dialogia, 

operando formas de trazer à cena a realidade concreta na qual o grupo de 

alunos está inserido: palavras e experiências da comunidade podem ser 

trazidas para a sala de aula para romper com as palavras ocas. No entanto, 

hoje, ao reler estas palavras escritas em meu diário de campo, percebo a 

dificuldade que é romper com o lugar do professor da pedagogia bancária, 

aquele que além de expor conceitos abstratos, também acredita que pode 

observar o cenário como se estivesse fora dele. 

   Essa turma, formada por jovens de 18 anos e por mais velhos que 

estão na sala de aula e não vêem sentido nenhum em estar ali, pois ela está 

longe da sua realidade e não lhe traz esperança de um futuro melhor. Alguns 

são senhores e senhoras, que já atingiram há muito tempo a maturidade e 

tentam recuperar o tempo perdido, trazendo consigo a certeza absoluta que o 

conhecimento e a escola podem lhes melhorar a vida. Novamente me assusto 

com as concepções prévias que tenho sobre os estudantes, tornando-os atores 
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abstratos da minha sala de aula. Não seria melhor eu deixar que eles falem 

sobre o sentido da escola?! 

   E quanto às perguntas feitas? Ouvimos todos os tipos de respostas: 
muitos saíram ou abandonaram a escola para buscar empregos, mulheres se 
casaram e tiveram filhos e agora estão retornando. Alunos são homens, são 
mulheres, são mães, são pais, alunos têm vida; vidas que não podem ser 
excluídas da sala de aula, do processo ensino-aprendizagem. Nesta turma 

temos uma aluna com 60 anos e que traz consigo muitas histórias de vida e o 

medo de se readaptar ao ritmo da escola. Ela tem medo justamente das 

fórmulas e das provas e de não conseguir acompanhar raciocínio e fala dos 

alunos mais jovens. Dá para perceber o desconforto da Dona Bela     quando 

fala sobre o tempo em que ficou afastada da sala de aula. Quando indagada 

por que ela voltou para a escola, ela disse: “eu quero aprender melhor as 

palavras para mostrar para o meu neto que estudar é importante e que com o 

entendimento das palavras nos colocamos melhor diante das pessoas, nos 

tornamos gente”.  Relata, ainda, que teve filhos muito jovem e que logo 

precisou trabalhar para ajudar no sustento da casa. Fala da preocupação com 

o seu retorno à escola, devido às palavras utilizadas na sala e nos livros que 

ela não compreende com clareza. Como forma de incentivo para Dona Bela foi 

perguntado o que era senso comum e ela não soube responder. Mudei, então, 

a pergunta “a senhora já usou algum chá para curar alguma doença ou mal 

estar?” E ela me relatou alguns e conseguimos dialogar com a turma sobre o 

tema e interagimos com o conhecimento de cada um.   

 

 
  Ao escrever esta cena, elaboro outro texto, que traz a interpelação das 

vozes dos meus alunos à minha prática. O que escrevo agora e sobre o que 

estou aprendendo com meus alunos e com Paulo Freire. Trata-se de um texto 

(intertexto) em que as várias vozes podem ser ouvidas na constituição da 

minha. Dona Bela6 me ensinou, ao dizer que “eu quero aprender melhor as 

palavras”, que pronunciar o mundo é condição de existência, mas não é a 

palavra  que se transforma em blá blá blá , numa perspectiva teoricista, nem a 

palavra que enfatiza somente a ação, que sacrifica a reflexão, o ativismo, mas, 

sim, a palavra verdadeira, a que é práxis, é a ação-reflexão. E essa não é 

palavra para ser dita por um só, solitariamente (FREIRE, 2015a). 

 

                                                           
6
 Bela nome fictício dado a aluna do NEJA 2 
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(...) ninguém pode dizer a palavra a verdadeira sozinho, ou dizê-la 
para  os outros, num ato de prescrição, com o qual rouba as palavras 
aos demais (...) o diálogo é este encontro dos homens, mediatizados 
pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na 
relação eu-tu (...) porque é encontro de homens que pronunciam o 
mundo, na deve ser doação do pronunciar de uns a outros. É um ato 
de criação. Daí que não possa ser manhoso instrumento de que lance 
mão um sujeito para a conquista do outro. A conquista implícita no  
diálogo é a do mundo pelos sujeitos dialógicos, não a de um pelo 
outro. Conquista do mundo para a libertação dos homens (FREIRE, 
2015a, pp. 109-10). 
 
 

 Trazendo à cena o ensino de física, a palavra, o conceito não deve ser 

mero blá blá blá, ou seja, não posso apresentar conceitos prontos, 

generalizados aos alunos. Porém, o conceito não pode ser sacrificar a reflexão, 

assim, não posso reduzir a palavra à prática. É preciso exercitar a práxis, é 

preciso desenvolver a dialogia entre a singularidade (concretude) do saber 

cotidiano e a abstração do saber científico. Recorro novamente à Vigotski: 

Todas as funções psíquicas de grau mais elevado são processos 
mediados e os signos são os meios fundamentais utilizados para os 
dominar e orientar. O signo mediador é incorporado na sua estrutura 
como parte indispensável a bem dizer fulcral do processo total. Na 
gênese do conceito, esse signo é a palavra, que a princípio 
desempenha o papel de meio de formação de um conceito, 
transformando-se mais tarde em símbolo (VIGOTSKI, 2003, p. 70 apud 
OLIVEIRA E OUTROS, 2015, p 165) 

 

 Um exemplo está no próprio encontro que tive com Dona Bela, quando 

perguntei sobre a definição de senso comum, tive que imediatamente 

abandonar a definição para desenvolver junto com a aluna a conceituação, 

quando pergunto: “a senhora já usou algum chá para curar alguma doença ou 

mal estar?” É esse processo de conceituação, e não de exposição de definição, 

que pode promover a aprendizagem dos conceitos. É esse processo que 

procurei colocar em cena no ensino dos conteúdos da física, do que tratei nas 

aulas seguintes. 

Para a palavra física muitos responderam que é apenas um conjunto de 

formulas de difícil compreensão. Praticamente todos responderam que a escola 

é capaz de provocar modificações nas pessoas e que é capaz de lhes fazer ler 

e escrever melhor.  Muitos querem aprender, melhorar de vida, terminar o 

NEJA e continuar os estudos, eles sonham com a universidade, eles acreditam 
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que estudar é uma solução concretiza os seus sonhos, embora considerem as 

disciplinas distantes da sua realidade. Por todas essas questões é que acredito 

nos aportes de Freire sobre uma aula dialógica que se faz necessária em 

relação aos alunos deste segmento, pois não dá para apagar a historicidade e 

a subjetividade de uma pessoa que ficou algum tempo afastado da escola, ou 

que de uma certa foi excluído foi excluído e se tornou invisível por 

determinados setores de uma sociedade desigual como a nossa. Os 

conhecimentos que esses alunos trazem devem ser levados em conta pelo 

professor político libertador que se liberta e que é capaz de libertar. O professor 

deve ser capaz de contextualizar e problematizar os conhecimentos que os 

alunos já possuem, com a realidade concreta na qual eles estão inseridos, o 

professor deve ser capaz de junto com os alunos reconhecer as palavras em 

todas as suas potencialidades, de tal maneira que eles se apropriem destas 

sem correr o risco de cair em um verbalismo que só lhes dão o poder de 

responder as perguntas que lhes são impostas em provas. Alunos e professor 

devem se tornarem capazes de intervir na sociedade provocando modificações 

e por ela serem modificados.  Vejam como meus pré-conceitos estavam 

apresentando sujeitos abstratos.  

    O que chama a atenção também neste primeiro encontro foram as 

perguntas relacionadas a senso comum e ciência e tecnologia. Para eles, falar 

sobre tecnologia foi relativamente fácil, pois nos seus relatos foram 

encontradas palavras como: desenvolvimento, conhecimento, crescimento, 

aprimoramento, ou frases “eu acho que é quase tudo a nossa volta”, ou “ 

criação do homem com o passar dos tempos e desenvolvimento”, entre outras.  

Essa passagem das minhas memórias novamente me remetem a um susto no 

sentido freiriano: por que será que chamou atenção o fato de os alunos?! 

Estava eu com os pré-conceitos acerca dos alunos, tomando um aluno 

abstrato, tomando uma fala recorrente sobre os alunos da educação de jovens 

e adultos: eles pouco sabem. Os meus alunos me fizeram uma réplica, eles 

sabem sim e cabe a mim, portanto, aproximar o saber cientifico do saber 

cotidiano dos meus alunos. É essa réplica que dará o sentido à prática que 

continuarei a desenvolver para o ensino da física e que divulgarei como 
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produto final desta dissertação. Mas, para isso, entendo ser necessário trazer 

para a conversa um psicólogo,Vigotski,  pois esta é a ciência que estuda côo 

se dá a formação do conhecimento do ponto de vista do sujeito – estuda a 

cognição. 

    È possível perceber  que os alunos possuem conhecimentos sobre os 

assuntos perguntados, mas a escola renega esses conhecimentos, pois os 

conhecimentos sobre esses assuntos e transmitindo em um verbalismo 

antidialogico, sem nenhum desenvolvimento ou história anteriores. Esta é uma 

perspectiva da psicologia comportamentalista, que na área de ensino de 

ciências teve grande predomínio entre as décadas de 1950 e 1970. Sob o 

aporte teórico da psicologia de Skineer, onde a aprendizagem era afirmada 

numa completa negação do sujeito e nas contingências ambientais, talvez isto 

provoque nos alunos respostas com um verbalismo vazio, sem as 

generalizações das palavras. 

           De certa forma, esse pensamento de ensino ainda está presente nas 

escolas, que nega o conhecimento prévio dos alunos e nesse sentido 

precisamos recorrer aos aportes de Freire e Vigotsky que defendem justamente 

o contrário os conhecimentos prévios, subjetividade e historicidade dos alunos 

devem ser levados em conta de tal forma que o mundo concreto interfira no 

pensamento deste aluno e que este interfira no mundo no qual ele está 

inserido. Segundo Vigotsky (2003) é através dos instrumentos e signos e na 

interação com o mundo e com as pessoas que se dá a relação entre 

pensamentos e linguagem que se proporciona a aprendizagem. 

 

Todas as funções psíquicas de grau mais elevado são processos 
mediados e os signos são os meios fundamentais utilizados para os 
dominar e orientar. O signo mediador é incorporado na sua estrutura 
como parte indispensável a bem dizer fulcral do processo total. Na 
gênese do conceito, esse signo é a palavra, que a princípio 
desempenha o papel de meio de formação de um conceito, 
transformando-se mais tarde em símbolo (VIGOTSKI, 2003, p. 70 apud 
OLIVEIRA E OUTROS, 2015, p 165). 
 

              A fala dos alunos já dos alunos demonstra que eles já trazem algum 

conhecimento sobre ciências o que será capaz de desenvolver o seu 

pensamento verbal e a linguagem racional é justamente o contato com outros 
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homens concretos que levarão os alunos a generalizarem os seus 

conhecimentos, pois um conceito é um ato de generalização e a medida que o 

intelecto se desenvolve a generalização também acompanha esse 

desenvolvimento e isso levará a formação de conceito científicos.  

Outro susto: observei neste primeiro encontro, que os alunos tiveram 

muita dificuldade para comentar ou formular respostas para a pergunta sobre 

senso comum. Apareceram frases como “é uma coisa engraçada”, “não sei, 

vou dar um google”, “a palavra não é estranha já ouvi falar, mas não vem nada 

na cabeça”. Dá para observar o poder do opressor introjetado no oprimido 

(alunos), que Freire tanto nos fala, os menos favorecidos não se reconhecem, 

não sabem da sua historicidade e importância, as suas palavras desaparecem 

com ou se tornam engraçadas com o passar do tempo. Eles conhecem a 

palavra tecnologia, mas com limitações, pois conhecem a tecnologia criada 

apenas para o consumo das massas, claro que isso lhes traz alguma 

praticidade no dia a dia, mas eles as operam com limitações e isto faz parte do 

mundo do opressor, que dá a muitos o lugar de máquina de produção e de 

consumo. 

    Por isso tudo, Freire se faz presente, estes alunos precisam se conhecer 

e se reconhecer como parte da história. Não podemos renegar os 

conhecimentos, a história e a singularidade de cada um, pois isso é o mesmo 

que apassivá-los, precisamos dialogar com eles de maneira que eles. 

  Criar modos para que o oprimido reconheça a sua e se torne capaz de 

gerenciar a sua própria vida, é para isto que o professor revolucionário deve 

estar preparado.    Isso é possível no ensino de física? Essa é a minha aposta. 

O curso é realizado na forma de módulos, com duração de seis meses, 

que já vêm definidos da Secretaria de Educação e Cultura do Rio de Janeiro 

(SEEDUC/RJ). O curso de física nessa fase tem duração de seis meses, com 

três aulas semanais.  

Nesta seção, descrevemos as aulas referentes aos conteúdos: 

- Método científico: o objetivo foi estudar a investigação experimental e a 

linguagem matemática no processo cientifico e o Sistema internacional de 

unidades e notação cientifica;  
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- Cinemática escalar: o objetivo foi  estudar um fenômeno muito presente em 

nosso cotidiano: o movimento, que é considerado uma das primeiras áreas de 

estudo da chamada Ciência moderna. Foi com o estudo do movimento que 

Galileu e outros cientistas exercitaram os instrumentos que se tornaram a 

marca registrada dessa Ciência: os experimentos controlados e a expressão 

deles por meio da linguagem matemática. Nessa etapa foram formalizados 

alguns conceitos ligados ao movimento, como posição, trajetória, espaço 

percorrido e velocidade média, os alunos deverão ser capazes de diferenciar o 

movimento uniforme e o movimento uniformemente variado.  

- Leis de Newton: o objetivo foi estudar o conceito de força como uma grandeza 

vetorial: força peso, normal, atrito, de resistência do ar e força resultante, plano 

inclinado, diferença entre forças de campo e de contato. O auno deverá 

compreender e perceber a evolução histórica do conceito de inercia, princípio 

fundamental da dinâmica, princípio da ação e reação, aplicações das leis de 

Newton, sistemas de corpos, forças no movimento circular. 

 

   

Seção 1 – O que é ciência  

  

 Preparei cartões com imagens e palavras que estavam relacionadas 

com o saber cotidiano e o saber cientifico. O preparo das aulas tem que ser 

simples e objetivo a estrutura do Colégio Almendorina Azeredo (Ciep 126) 

infelizmente reflete a realidade da grande maioria das escolas estaduais do Rio 

de Janeiro. Faltam recursos tecnológicos, materiais simples para o trabalho do 

professor como pilot, apagadores, iluminação adequada, xerox e limpeza 

adequada das salas de aula. 

Por tanto os cartões com palavras e imagens retiradas de revistas 

cientificas e internet, nos dá a certeza que a aula pode transcorrer com alguma 

tranquilidade isso claro se não tivermos falta de luz, merenda, água, ou quem 

sabe algum tiroteio na comunidade que fica na parte de traz da escola, onde a 

maioria dos alunos residem. Muitos trabalham na construção civil, comércio 

forma e informal e em casas de moradores mais abastados da região oceânica 
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de Niterói como ajudantes do lar e cuidadores de idosos a turma também é 

composta por alguns jovens e desempregados. 

 Vamos ao meu diário de campo: 

     Na aula, então, propus que a turma se dividisse em dois grupos e 

distribui fichas com palavras que poderiam ser relacionadas aos conceitos de  

senso comum, ciência e tecnologia, tais como:  reflexão, dominação, 

observação  etc. Pedi que os grupos, após debate, que associassem as 

palavras aos conceitos de senso comum, ciência e tecnologia.  

Os alunos debateram, então, sobre o papel da ciência no mundo atual, 

sobre o consumo sobre a poluição do ambiente, sobre a falta de assistência 

das políticas governamentais com os menos favorecidos.  

    Em seguida, foram apresentadas imagens que deveriam ser associadas 

aos conceitos de senso comum, ciência e tecnologia. 

    

 

 

 

Um aluno se revelou interessado em astronomia e este assunto também 

dominou os nossos debates, outro aluno debateu a capacidade que um político 

sobre as massas, outro falou sobre as pesquisas que são realizadas em 

laboratórios, mas que não atendem as necessidades de toda a população.  

Num terceiro momento, eu trouxe à cena a palavra física, muitos alunos 

falaram da sua importância para a compreensão dos fenômenos da natureza 

no dia a dia, mas quando pensam na disciplina da sala de aula a reconhecem 

apenas como uma disciplina de difícil compreensão e com cálculos 

matemáticos difíceis de realizar. 

E como essa proposta de aula foi possível discutir o conteúdo previsto: o 

que é ciência em diversos aspectos fundamentais para promover o letramento 

científico:   

- desenvolvimento de conceitos que serão importantes para o próximo 

conteúdo e que são conceitos da física;  



72 

 

 

 

- desenvolvimento da ideia de que não existe neutralidade científica, de 

que há questões sociais que definem o desenvolvimento da ciência; 

- desenvolvimento da dificuldade de entender a física a partir da 

linguagem matemática, da abstração.  

Praticamente todos os alunos participaram das discussões alunos novos 

e velhos interagiram trocando pensamentos e experiências, coube ao professor 

apenas dialogar e intervir em alguns momentos das discussões, 

desenvolvendo o processo da mediação. Nesse momento os cartões com 

palavras serviram para mostrar para o professor o que os alunos já traziam de 

conhecimento prévio. Era um momento de conhecimento entre professor e 

aluno eu queria apenas saber como eles estavam pensando sobre 

determinados assuntos que seriam abordados, e o que eles possuíam como 

imagens e conceitos de senso comum mesmo sobre determinados assuntos 

que seriam abordados nos conteúdos que seriam trabalhados na sala de aula. 

Os alunos identificaram as imagens onde se encontravam pesquisas de campo 

e as relacionadas e as que eram realizadas em laboratórios. O aluno X falou no 

meio do grupo, questionou o fato de as pesquisas, principalmente os avanços 

tecnológicos relacionados a saúde não serem de fácil acesso para todos. Ele 

questionou ainda a falta de igualdade em relação a assistência hospitalar dada 

para todas as pessoas. Ainda no mesmo grupo da sala escura um outro aluno 

questionou as promessas realizadas por políticos em ano de eleição que 

prometem esperanças e depois de serem eleitos desaparecem. Um aluno fez o 

seguinte relato “lá na favela político só aparece quando quer voto mente 

engana agente e depois desaparece, promete remédios, eles dizem gostar da 

gente, mas na verdade ele só quer o nosso voto”. Um outro aluno também 

falou sobre o fato da ciência hoje no mundo atual produzir uma grande 

quantidade de remédios e que em vários casos tomamos sem ter o 

conhecimento da sua eficácia e dos seus efeitos colaterais, por um instante 

interferi e perguntei e então a ciência e neutra nas nossas vidas? Muitos 

responderam que não eles reconhecem que muito do que a ciência e 

tecnologia produz facilita e melhora a qualidade de vida. Mas que por causa 

dela e das pessoas que buscam obter mais e mais conhecimento como forma 
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de dominação sobre a tecnologia como forma de dominação também de 

pessoas, acabam provocando um marketing do consumo desenfreado que 

acaba gerando mortes e conflitos. 

Procurei mostrar também imagens de Galileu, Newton e do Universo 

aqui também tivemos discussões interessantes pois o professor relatou o fato 

da igreja católica defender o geocentrismo como muito poder entre só séculos 

III e IV a ideia era mostrar para os alunos o fato das ciências não estarem 

prontas e acabadas e o quanto que um pensamento sobre um determinado 

objeto de estudo demora para ser modificado e como  certas opiniões e 

conceitos demoram para serem mudados além de tentar mostrar para eles que 

em alguns momentos da história as ciências da natureza prestam um serviço 

para alguém. Perguntei e quanto aos pesquisadores, o que vocês acham eles 

prestam serviços para alguém? É nesse momento que o nosso aluno Belo 

começa a fazer perguntas sobre o universo e demonstra conhecimento sobre a 

teoria do Big Bang e o afastamento das Galáxias e fala sobre Galileu e o seu 

relacionamento conturbado com a igreja católica. Procurei deixar claro para os 

alunos que não estávamos discutindo religião, mas um determinado 

pensamento dominante de uma época e o quanto ele pode ser modificado com 

a evolução dos pensamentos acerca de um determinado conhecimento. 

 Foi nesse momento que ficou mais fácil ir puxando o assunto para a  

ciência física, pois com assuntos abordados e discutidos pude falar com eles, 

sobre a força da gravidade, que é a força exercida entre os corpos atrativa e 

que esta foi a grande ideia de Newton perceber que todos os corpos se atraem 

com uma força diretamente proporcional as suas massas e inversamente 

proporcional o quadrado da distância que os separa, pude falar em velocidade, 

pois eu perguntei para eles: “é verdade que quando olhamos para o céu 

estamos vendo estrelas que não existem mais?” Alguns falaram que sim pelas 

grandes distâncias que estamos separados destas, outros apenas se 

silenciaram.  O aluno Belo falou sobre as grandes distâncias que estamos das  

estrelas e eu complementei estamos a bilhões de anos luz de algumas estrelas 

e as distâncias que teríamos que perco7rrer para chegarmos até uma delas 
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seria enorme e que para quantificarmos essas grandes medidas a comunidade 

cientifica escreve essas medidas  em notação cientifica. 

Foi justamente nessa hora que as dificuldades dos alunos começaram a 

surgir em grandes quantidades, eu coloquei uma conta simples para fazer uma 

conversão de Anos-Luz para quilômetros e muitos se assustaram, 

simplesmente travaram, e este talvez seja um dos grandes desafios de nós 

professores como fazer os alunos compreenderem que as ciências da natureza 

podem ser traduzidas em linguagem matemática. Esse é um dos problemas 

graves, pois os acontecimentos e fenômenos relacionados a natureza não são 

traduzidas para esses alunos em linguagem matemática, ela não investigativa 

ela é apenas apresentada de forma pronta e acabada a, e por isso talvez a 

abstração matemática não faça parte da vida deles, pelo simples fato de não 

ser apresentada de forma dialógica com o mundo concreto no qual o aluno está 

inserido. É nessa parte que precisamos repensar o nosso quefazer em relação 

a matemática, pois precisamos buscar uma maneira de fazer a linguagem 

matemática ser praticada na vida diária desses alunos, precisamos mostrar 

para os nossos alunos que a matemática possui uma história na construção 

dos seus conhecimentos. Talvez se a linguagem matemática for traduzida para 

esses alunos de maneira que dialogue com o mundo no qual o aluno está 

inserido o leve se apropria desse saber e os leve a compreender a linguagem 

do mundo acadêmico.  

 

Seção 2 – O Método Científico 

  Nesta aula os conceitos estudados foram: 

Definição de método científico: método das ciências humanas e método das 

ciências da natureza; 

Diferenças entre o método hipotético-dedutivo e o método indutivo;  

Diferenças entre ciências naturais e ciências humanas 

A primeira atividade dessa seção foi a exibição de um episódio da série de  

divulgação científica: Cosmos –  O visionário da eletricidade (MACFARLANE e 

DRUYAN. < https://www.xn--documentriosonline-5rb.blog.br/2014/04/cosmos-

episodio-05-um-ceu-cheio-de.html>) . 
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 Segue relato do meu diário de campo: 
 
    Para discutirmos o método cientifico foi exibido o capítulo dez da série 

cosmos (O Visionário da eletricidade) que relata vida de Michael Faradey 

(1791-1867), físico e químico Inglês que deu grandes contribuições na 

eletroquímica. Ele foi responsável pela criação dos termos: cátion, ânion, 

eletrodo, eletrolítico entre outros. Faraday teve uma vida pobre e sofrida com 

problemas na fala (Dislalia). E como o ensino nesta época era rigoroso, ele 

acabou abandonando a escola,  o que lhe acabou trazendo problemas na fase 

adulta, pois a academia não queria apenas os experimentos de Faraday, que 

eram maravilhosos, eles queriam que as ideias dele fossem traduzidas em 

linguagens matemáticas. E isso Faraday não era capaz de fazer, pois os 

símbolos e signos do mundo acadêmico não faziam parte do seu 

conhecimento. Os seus experimentos só foram reconhecidos quando outro 

físico, James Clerck  Maxwel (1831-1879),  foi capaz descrever as descobertas 

de Faraday em linguagem matemática. O filme foi utilizado como forma de 

despertar os conhecimentos prévios que eles já trazem sobre os assuntos que 

seriam tratados sobre o método cientifico.  

    O filme teve que ser exibido duas vezes, pois na primeira vez em 

que passei o filme, senti certo desconforto nos alunos e a falta de atenção 

deles. Parei a exibição do o filme e perguntei o que estava acontecendo.  O 

filme não é bom? Belo, outro aluno da minha turma de NEJA, tão 

desesperançoso, é quem identifica que os colegas estão com dificuldades de 

estabelecer a relação entre a imagem e a palavra escrita durante a exposição 

de um filme de divulgação cientifica. Aprendi com Belo que o filme não pode 

ser mero recurso ilustrativo, para ser mediador de fato entre o conceito 

cotidiano e o conceito cientifico é preciso saber construir vínculos entre a 

imagem, a letra e o sentido. Vou novamente ao encontro do psicólogo russo, 

para o qual não há  relação clara e distinta entre o pensamento, a imagem e a 

fala (VIGOTSKI, 2003), essa relação precisa ser construída. Belo e Vigotski me 

ensinaram que não há desenvolvimento que se dê independente do outro, 

independente do contexto. As funções psicológicas precisam ser desenvolvidas 

no ato do encontro dialógico. 
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 Lembrei-me da fala de Freire sobre o poder das palavras, pois só a 

visualização das imagens dos experimentos que apareciam no filme, sem o 

entendimento das palavras, não possibilita a compreensão do conceito do 

vasto número de aulas que já dei sem me preocupar, se o que estava sendo 

dito estava sendo entendido por quem me escutava. Essa relação entre 

imagem, pensamento e linguagem não é natural, precisa ser experenciado a 

partir da dialogia com o outro. 

    Na semana seguinte, após a exibição do filme dublado, o que rondou 

os nossos debates foi a necessidade de se conhecer a ciência e suas 

singularizações.  

 Muitos alunos comentaram a exclusão do Faraday do ensino formal, 

mas que isso não o impediu de fazer grandes descobertas, os alunos 

conseguiram perceber, assistindo o filme, o quanto é difícil realizar pesquisas e 

o número de tentativas, métodos e experimentos que uma pessoa deve realizar 

para fazer uma descoberta.   Os alunos conseguiram perceber que devido a 

sua vida pobre e o pouco ensino recebido durante a sua juventude, acabou 

sendo excluído do mundo acadêmico, mas que isso não o impediu de realizar 

grandes descobertas, mas reconheceram a dificuldade de Faraday em traduzir 

as suas descobertas em linguagens matemáticas, foi discutindo por tanto o 

rigor do mundo acadêmico, embora muitos alunos não concordem com tanto 

rigor eles acabam reconhecendo a necessidade em adquirir o conhecimento 

dado pelas escolas. Essa discussão levou alguns alunos se reportarem sobre 

as suas práticas diárias em seus trabalhos, pois eles relataram que às vezes 

explicavam para um engenheiro como uma determinada tarefa deveria ser 

realizada, pois o engenheiro tinha a teoria adquirida dos livros escritos pelo 

mundo acadêmico, mas eles tinham a prática e que de certa forma um 

complementava o outro, mas que o engenheiro pelo fato de ter o diploma era 

mais reconhecido que eles. Fizemos importantes discussões sobre esses 

assuntos, muitos alunos compreenderam a importância da prática do trabalho 

com a união com o conhecimento do mundo acadêmico e as suas tecnologias. 
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Seção 3 – Ciência e tecnologia 

.  

      Depois do Filme Faraday os alunos comentaram sobre a insistência de 

Faraday e de alguns pesquisadores que são obstinados na procura recursos  

para o bem estar social e na facilitação do trabalho. Mas logo um aluno 

chamado João que é bem politizado enalteceu os cientistas más questionou o 

fato dos governantes estarem na procura de novos armamentos tanto nas 

armas de pequeno porte quanto nas armas de destruição em massa e aí foi a 

minha vez de perguntar: e então os cientistas e pesquisadores são neutros na 

pesquisa que produzem? João mais uma vez, claro que não né professor, se 

eles produzem armas é para dominar e se para dominar é porque eles 

obedecem a ordens e dinheiro de alguém para custear as suas pesquisas 

então a ciência não é neutra. Insisti afinal o que é tecnologia um outro aluno 

falou é o meu celular, pois tudo que alguém descobriu está aqui dentro. E 

podemos discutir um pouco mais sobre tecnologia. 

Seção 4 – Potências de dez  

     Como em outras aulas os assuntos relacionados a astronomia foram 

dominantes, para iniciarmos o assunto relacionado com potência de dez e 

notação científica, foi utilizado mais uma vez um filme da série cosmos que tem 

como título “De Pé na Via láctea” (MACFARLANE e DRUYAN. < 

https://www.xn--documentriosonline-5rb.blog.br/2014/04/cosmos-episodio-05-

um-ceu-cheio-de.html>) . 

), como forma de contextualizar conceitos relacionados à notação científica e à 

potência de dez.  

Naquela aula, tivemos uma movimentação diferente, pois outras 

pessoas, que não eram da turma, se interessaram em assistir ao filme e no 

final acabaram participando dos debates. Depois da exibição do filme os alunos 

ainda estavam humorados, e ninguém tinha dormido, isso já foi uma vitória, 

alguns alunos comentaram sobre o tamanho da galáxia e o quanto somos 

pequenos perto do Cosmos, o tempo que a luz do Sol demora para chegar no 

planeta, a velocidade da luz. Alberto8 um aluno mais falante que os outros 
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disse em alto e bom som atleta Bolt se acha muito rápido é porque ele não 

conhece o poder da velocidade da luz, risadas na turma, a fala do aluno me 

despertou para o assunto unidades que será tratado mais adiante. Belo faz 

parte desta turma e, quando resolve falar, mostra o seu novo interesse pelas 

aulas, pelo professor e menos rebelde se coloca de maneira melhor perante a 

turma. Belo é um aluno ausente e descompromissado com as aulas. Segundo 

Belo, ele não vê futuro na escola, ele quer fazer Universidade, mas não se 

acha capaz de realizar as provas.  

     Durante as conversas na sala de aula, percebi que o aluno gostava de 

astronomia e que os outros alunos também gostavam de falar sobre as estrelas 

e galáxias. Assim, a partir dessa conversa, conseguimos falar sobre: medidas, 

notação cientifica, potência de dez, velocidade escalar media, força 

gravitacional, que são assuntos que contemplam os conteúdos de NEJA. A 

aluna Joseane9 falou sobre a detenção do poder da igreja católica e eu acabei 

puxando o assunto sobre Geocentrismo e heliocentrismo, como temos alguns 

alunos religiosos na turma acabamos falando sobre   o poder da igreja católica 

em defender o geocentrismo como modelo teórico dominante entre os séculos 

III ao IV eu mudei um pouquinho o assunto pois eu não me sentia preparado 

para falar sobre religião pois não era o meu objetivo e  daí discutimos ainda o 

fato da ciência não estar pronta e acabada e do  tempo que ela demora para 

ser modificada. Como o assunto astronomia foi pertinente eu aproveitei para 

comentar sobre o geocentrismo e o heliocentrismo até apresentar para que 

eles que o nosso sistema solar está inserido em uma galáxia chamada Via-

Láctea e que por sua vez está inserida no cosmos e que o nome dado a todos 

essas coisas e dada pelos nossos antepassados, que fazem parte da 

construção da nossa história enquanto seres humanos e é esta a nossa 

diferença para as outras espécies nós temos história e que a ciência muda com 

a evolução dos pensamentos da ciência e da tecnologia. Dito isto peguei 

algumas cenas do filme que mostravam o comprimento da Via láctea e as 

enormes distâncias que deveríamos percorrer na velocidade da luz para irmos 

                                                           
9
 Nome fictício dado à aluna do NEJA 2 
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de uma ponta a outra e a necessidade de escrevermos as medidas em notação 

cientifica. 

 O ‘problema’ desse tipo de aula é que ela tem um início, mas você 

nunca fica certo para onde ela vai, só se sabe que muitos assuntos serão 

discutidos e de uma certa forma você tem que estar pronto para eles, um 

professor que somente narra as suas aulas, que é autoritário sem ser 

autoridade no assunto, dificilmente estará preparado para essas aulas, como 

diria Freire. 

    Na aula seguinte, escolhi pequenos textos relacionados ao estudo do 

universo, nesses textos mantive algumas medidas em notação cientifica, como 

por exemplo 9,5.1012 km, e outras medidas foram alteradas de maneira que 

não ficassem em notação cientifica. Tomei o cuidado de alterar o texto e 

colocar as medidas  fora da regra de notação cientifica por exemplo   9 500 000 

000 000 km. Tive o cuidado apenas de chamar a atenção dos alunos para que 

eles percebessem algumas medidas encontradas na natureza que são muito 

grandes e outras que são muito pequenas e a maneira que o mundo 

acadêmico encontrou para escrever essas medidas em um padrão que é 

adotado no mundo todo. A intenção final deste trabalho era fazer os alunos 

perceberem que de certa forma que algumas das observações realizadas pelos 

pesquisadores, em um determinado momento, se perdem se não forem 

quantificadas e é nesse sentido que a matemática ganha importância, muitos 

dos dados coletados nas Ciências da Natureza e suas tecnologias só ganham 

sentido quando quantificados com um sistema de unidades.  

 

Seção 5 – Unidades  

      Na as aulas de notação cientifica foi feita referência ao atleta Bolt pela sua 

performance no atletismo, sabendo que o assunto relacionado à velocidade já 

tinha sido discutido em sala de aula. Marquei com um professor de educação 

física uma aula em conjunto, em que levamos os alunos para a quadra de 

esportes e para abordarmos o conteúdo velocidade escalar média. O professor 

de educação física levou um cronômetro, uma trena e iriamos juntar a 

educação física com a física. No dia da aula, o professor Gavião e eu  
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convidamos a turma para ir até a quadra até a quadra. Os alunos ficaram 

surpresos, ninguém entendeu nada. Quando chegamos à quadra, pedimos que 

os estudantes marcassem dois pontos distantes um do outro e que medissem a 

distâncias entre eles da melhor maneira possível, inicialmente não demos 

instrumentos de medidas. Eles então mediram com passos, outros com a 

palma da mão, um estudante perguntou se podia medir por mochilas, dissemos 

que podia, mas ele tinha que apresentar a medida com número e unidade e 

assim ele fez. Todos conseguiram fazer as medidas, procurei discutir com eles 

a necessidade que temos de medir no dia a dia e que de certa forma todos nós 

podemos criar uma unidade de medida e que o Sistema internacional de 

Unidades (SI) existe justamente para organizar a vida da comunidade cientifica 

e a vida cotidiana. 

 

Seção 6 Leis de Newton. 

     As leis de Newton infelizmente não seguiram o mesmo padrão de estudo 

dos outros assuntos, pois a greve justa dos professores por melhores 

condições de trabalho  provocou um esvaziamento da escola. 

 

3.5 Metodologia de ensino – o produto final 

 O Produto final é uma proposta metodológica inspirada nos Círculos de 

Cultura freirianos e nas situações existenciais descritos por Freire no livro 

“Educação como Prática da Liberdade” (1983). Esta proposta metodológica 

está divulgada no site do Laboratório de Estudos da Linguagem e do 

Desenvolvimento Humano (LALIDH), do Grupo de Pesquisa Abordagem 

histórico-cultural e Práticas Sociais: http://encontrocomciencia.wix.com/site10.  

A proposta metodológica tem por objetivo a apresentação de situações 

existenciais, produzidas por minha prática em sala de aula junto com os 

estudantes da NEJA, que possibilitam o desenvolvimento dos conceitos de 

ciência, método científico, cinemática escalar e leis de Newton. Esta proposta 

é, como disse anteriormente, tal como Freire (1983) apresentou no livro 

                                                           
10

 Em 2018, este site será hospedado no domínio da UFF. 
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Educação como Prática da Liberdade – seu primeiro livro, em 1967.  Este livro, 

embora apresente as considerações iniciais da obra de Freire, traz a descrição 

de uma prática de ensino realizada, que já apresenta a dialogia, que é o tônus 

da obra freiriana. 

A proposta, intitulada, ENCONTROS ENTRE PAULO FREIRE, 

PROFESSORES E ESTUDANTES DA NOVA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS: REINVENTANDO OS CÍRCULOS DE 

CULTURA ENTRE OS MUROS DA ESCOLA, está assim apresentada 

no site: 

1. VIVENCIANDO A VIDA-OBRA DE PAULO FREIRE 

Neste item é apresentada a vida e a obra de Paulo Freire. 

2. PERSPECTIVA ÉTICO-POLÍTICO-ESTÉTICA 

Neste item configura-se a abordagem epistemológica da proposta 

que se configura no conceito de subjetividade histórica (estética), nas 

formas de relação (ética) e na transformação dos espaços (política). 

A proposta anuncia o entrelaçamento dessa tríade. 

3. AS SITUAÇÕES EXISTENCIAIS 

Neste item apresenta-se situações vivenciais que representam a a 

minha prática, o meu encontro com um grupo de alunos em um 

espaço-tempo determinado. Porém, é essa narrativa, tal como 

propõe Freire (1983), que pode promover interrogações na prática de 

vários outros professores. 

A perspectiva é que a narrativa do outro interpele a prática naturalizada 

de tantos outros professores, tal como a narrativa de uma obra literária que, 

pela concretude das vivencias apresentadas, permite que o leitor se desloque 

de suas posições subjetivas promovendo assim mudanças em suas posições. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Esta Dissertação é o desenvolvimento de uma metodologia para o 

ensino de física na NEJA.  Foi possível aprender com Freire que a o ensino das 

ciências precisa ser contextualizado, não a partir de uma simples ilustração, 

mas a partir da formação subjetiva do estudante como sujeito do processo de 

ensino-aprendizagem. Foi possível aprender que o conceito abstrato da ciência 

não pode ser assim apresentado ao estudante, é preciso concretizá-lo, é 

preciso (re) construir esse conceito na cotidianeidade da sala de aula, a partir 

do exercício da dialogia. Essa experiência poderá ser relatada a tantos outros 

professores de física da educação básica. 

     No entanto, peço licença para relatar aqui a minha mudança subjetiva, 

em relação a minha de postura e o meu comprometimento com o curso de 

NEJA e com a escola pública, depois das leituras e dos estudos que pude 

desenvolver no curso de Mestrado em Ensino de Ciências da Natureza na 

UFF. 

Estou há algum tempo de sala de aula e já não via sentido em ministrar 

aulas na NEJA e na escola pública. Quando eu saia de casa para a escola, só 

pensava naqueles estudantes que tinham muita dificuldade para ler e escrever 

e que realizavam as contas olhando as resposta na tabuada do próprio lápis. E, 

tomando a postura dos estudantes como responsabilidade deles, fazia o 

mínimo, chegava em sala de aula, pegava a apostila e iniciava a minha aula 

com o conteúdo de cinemática escalar exatamente como recomendava o livro e 

não me preocupava com o entendimento  e com a vida dos estudantes. Não fui 

sempre assim, mas acho que com o passar dos dias e da falta de condições 

básicas de funcionamento da escola pública, fui ficando. Diga-se de passagem, 

o estado é, talvez, o único que oferece algum tipo de ensino para este 

segmento. Sofri um ‘apagão’ e deixei de me preocupar com os alunos deste 

segmento. Sem querer, acabei compactuando com os governos 

assistencialistas e populistas, que subjugam os conhecimentos dos menos 

favorecidos e que acabam oferecendo um ensino de baixa qualidade. Fazendo 

uma breve reflexão sobre a minha prática de sala de aula, queria deixar claro 

que não fui sempre assim, quando sai da Universidade Federal Rural do Rio de 
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Janeiro, em Seropédica, formado em Licenciatura em Física, como todo jovem, 

tinha ideias e acreditava que podia fazer a diferença e acho até que fiz um 

pouquinho. Porém, hoje tenho um pouco mais de consciência que a minha 

prática era positivista, antidialógica, não me preocupava com a realidade no 

qual o outro está inserido.  E também não tinha noção do quanto as ciências da 

natureza são capazes de mudar hábitos e atitudes das pessoas em relação ao 

planeta e na luta pela melhoria da qualidade de vida. Talvez por inocência (que 

é sempre posição política) ou por ter recebido uma educação compartimentada 

em pequenos pedaços em que nada estava ligado com nada, via a física 

apenas como uma disciplina capaz de formar futuros engenheiros, cientistas. 

Mas, a realidade é muito mais cruel que isso, nem todos serão engenheiros, 

nem todos querem ser engenheiro. Muitos se tornarão analfabetos funcionais, 

alguns estarão sempre à margem do discurso oficial, tomados pelos fatalismos 

sociais, que a classe opressora lhes impõe. É essa a nossa realidade concreta 

e é por isso que uma educação política, como ato de libertar o ser humano se 

faz necessário e de junto com ele se libertar. Portanto, as aulas não podem ser 

desconexas com a realidade do estudante, não devem renegar os  

conhecimentos mais ingênuos dos alunos. Eles precisam falar para que de 

forma dialógica para que todos se libertem dos seus pensamentos mais 

ingênuos. 

     Como alguns professores, fiquei alheio a  essa realidade, quem sabe o 

opressor, como diria Freire, se introjetou em meus pensamentos e tenha me 

feito dar aulas narrativas (conteudistas) como forma de apassivar os meus 

alunos. Por algum tempo, passei a acreditar que apresentar fórmulas, fazer 

contas e depois avaliar com as provas, sem me preocupar se eu estava me 

fazendo ser entendido, era o que significava “dar aula”. Confesso apaguei por 

um tempo e é exatamente por isso que opressor quer professores apassivados 

com aulas apassivadoras. 

    Chegando ao fim do curso do Mestrado em Ciências da Natureza da 

Universidade Federal Fluminense, mesmo com as minhas dificuldades de 

horário, atarefado pela realidade do sistema escolar, o que não permite ao 

professor fazer reflexões sobre a sua prática escolar, me sinto renovado. Claro 
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que o sistema escolar continua do mesmo jeito, os conflitos nos meus 

pensamentos de como ensinar física e de como ajudar aprender a aprender 

continuam fortes e se acentuaram depois do curso e das leituras com Freire, 

agora, para mim, um parceiro eterno. Claro que qualquer um pode discordar do 

“método” freiriano de ensinar, mas o que eu queria deixar claro aqui é a 

importância da leitura e das trocas de experiências com outros professores 

sobre a sala de aula. Ao final do curso de mestrado me sinto renovado para 

novos desafios, consigo ver o estudante da NEJA de outra maneira, não mais 

como um coitado incapaz de aprender, mas como uma pessoa que possui 

historicidade. Vejo os estudantes como sujeitos, que por falta de oportunidades 

e invisíveis para uma sociedade injusta, merecem receber uma educação digna 

e de qualidade, que provoque nelas assunção dos seus conhecimentos mais 

ingênuos, que as ajudem a se reconhecerem como gente e não mais como 

coisa. Pessoas capazes de governar a própria vida, interagindo com a 

realidade em que estão imersas. De tal maneira que ele será capaz de emergir 

para realidade concreta e será capaz de transformar a sua própria realidade e 

de transformar a realidade de outros. Que se torne um político libertador e que 

de forma dialógica compartilhe os seus conhecimentos com outros, como forma 

de libertar.  

 Por isto tudo é que me redescobri como educador, pois o meu papel 

não é só ensinar fórmulas e logo depois cobrar em provas, quero deixar claro 

que tenho a consciência que continuo sendo um professor de física e que 

continuo amando as Ciências da Natureza, mas que adquiri um compromisso 

novo com os alunos de NEJA. Aprendi com Paulo Freire, que posso dialogar 

com o estudante, e que se ele ganha voz e percebe o significado da escola, ele 

aprende. Esse é o despertar o aluno da ingenuidade do mundo em que ele está 

inserido para um mundo concreto, que ele é capaz de modificar e se modificar. 

Passados vinte anos da morte de Paulo Freire, a sua obra continua 

sendo possibilidade de insurgência contra o que está estabelecido! 
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