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RESUMO 

Neste trabalho, averiguamos o desenvolvimento do Ensino de Física na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) a fim de propor uma sequência didática sobre consumo de energia adequada 

para este público. Para alcançar nosso objetivo, realizamos uma revisão da literatura sobre a 

trajetória histórica da educação brasileira e do Ensino de Física no Brasil, assim como do 

surgimento tardio da EJA nesse contexto. Realizamos também um levantamento dos trabalhos 

publicados nos anais do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), 

do Encontro de Pesquisa em Ensino de Física (EPEF) e do Simpósio Nacional de Ensino de 

Física (SNEF) no intuito de conhecer o andamento da pesquisa sobre EJA nessa área. Além 

disso, discorremos sobre a situação da educação no Rio de Janeiro durante o período de 

pandemia da covid-19 e analisamos parte do material de estudo fornecido pelo estado através 

do “Applique-se”, aplicativo lançado pelo governo do Rio em 2021 para que os discentes da 

rede, tanto do ensino regular quanto da EJA, possam acessar o material sem consumo de 

dados de internet móvel. A partir deste estudo, foi possível perceber o potencial de resgatar o 

conceito de autoria com os jovens e adultos trabalhadores da modalidade. Decidimos, então, 

pautar nossa sequência didática no letramento científico dos alunos para favorecer este 

aspecto. O primeiro bloco de nossa proposta foi dedicado à interação entre as concepções 

alternativas dos estudantes e os conceitos da física. Para isso, propomos que os estudantes 

discutam sobre os dados elétricos de aparelhos eletrônicos domésticos para que o professor 

possa construir dialogicamente com a turma os conceitos físicos especificados nos aparelhos e 

como eles se relacionam entre si. O segundo bloco foi designado ao estudo do efeito Joule a 

partir de um experimento demonstrativo investigativo, assim como sua relação com a 

instalação elétrica de uma casa, que foi explorada através de uma atividade prático-

experimental que tinha como principal objetivo proporcionar a tomada de decisão consciente 

dos discentes. O terceiro bloco, planejado como atividade assíncrona, é o momento em que a 

relação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade é evidenciada através da leitura de textos 

didáticos e não-didáticos pré-selecionados pelo professor. O quarto bloco foi destinado a 

produção textual dos discentes, assim como a divulgação do texto produzido para a 

comunidade escolar. Os formatos dos textos produzidos foram escolhidos de modo que a 

escrita criativa dos estudantes fosse propiciada. Por fim, o quinto e último bloco foi destinado 

para a reflexão na prática dos estudantes e para a etapa final do processo avaliativo. Em razão 

das restrições ao convívio social derivadas da pandemia de covid-19, não foi possível aplicar 

a sequência didática proposta neste trabalho, entretanto, espera-se realizá-la futuramente. 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Estado da Arte. Letramento Científico. 

Consumo de Energia. Efeito Joule. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ABSTRACT 

 

In this work, we investigate the development of Physics Teaching in Youth and Adult 

Education (EJA) in order to provide a didactic sequence on energy consumption suitable for 

this audience. To reach our goal, we carried out a literature review on the historical trajectory 

of Brazilian education and Physics Teaching in Brazil, as well as the late rise of EJA in this 

context. We also carried out a survey of the works published in the annals of the National 

Science Education Research Meeting (ENPEC), the Physics Education Research Meeting 

(EPEF) and the National Physics Education Symposium (SNEF) in order to know the 

progress of the research on EJA in this area. In addition, we discuss the situation of education 

in Rio de Janeiro during the covid-19 pandemic period and analyze part of the study material 

provided by the state through “Applique-se”, an application launched by the government of 

Rio in 2021 so that the network's students, both regular education and EJA, can access the 

material without using mobile internet data. From this study, it was possible to perceive the 

potential to rescue the concept of authorship with young and adult workers in the modality. 

We then decided to base our didactic sequence on the students' scientific literacy to favor this 

aspect. The first block of our proposal was dedicated to the interaction between the students' 

alternative conceptions and the concepts of physics. For this, we propose that students discuss 

the electrical data of home electronic devices so that the teacher can dialogically construct 

with the class the physical concepts specified in the devices and how they relate to each other. 

The second block was designed to study the Joule effect from an investigative demonstrative 

experiment, as well as its relationship with the electrical installation of a house, which was 

explored through a practical-experimental activity whose main objective was to provide 

conscious decision-making of students. The third block, planned as an asynchronous activity, 

is the moment when the relationship between Science, Technology and Society is evidenced 

through the reading of didactic and non-didactic texts pre-selected by the teacher. The fourth 

block was intended for the textual production of students, as well as the dissemination of the 

text produced for the school community. The format of the texts produced were chosen so that 

the students' creative writing was propitiated. Finally, the fifth and last block was intended for 

reflection on the students' practice and for the final stage of the evaluation process. Due to the 

restrictions on social interaction resulting from the covid-19 pandemic, it was not possible to 

apply the didactic sequence proposed in this work, however, it is expected to be carried out in 

the future. 

 

Keywords: Youth and Adult Education. State of art. Scientific Literacy. Energy 

consumption. Joule Effect. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 MOTIVAÇÃO 

 

Minha mãe sempre foi um modelo para mim em vários sentidos, mas eu não havia 

percebido como ela me influenciou a seguir o magistério até o momento que parei para refletir 

e escrever este texto. Desde criança eu sonho em ser professora e acreditava que era uma 

vontade que surgiu da minha vivência na escola. No entanto, foi observando a garra de minha 

mãe que esse desejo nasceu.  

Eu sempre estive dentro de salas de aula, seja acompanhando minha mãe em sua 

graduação em enfermagem, seja acompanhando as aulas noturnas que ela ministrava para 

futuros profissionais da saúde. Lembro que em suas aulas, ela escrevia num lado do quadro, 

mas o outro era reservado para meus desenhos e rabiscos. E foi ali, ao lado da minha mãe, que 

eu decidi ser professora. 

Durante toda minha formação básica eu mantive este objetivo. Contudo, apenas 

durante as aulas de um professor apaixonado pela Física, que eu escolhi a licenciatura que eu 

faria. Ainda assim, mesmo antes da minha escolha eu já encontrava prazer em ajudar meus 

colegas com a matéria, o que me oportunizou ser monitora de Física e Matemática na minha 

escola durante alguns meses antes de eu entrar para a universidade. 

Foi na Licenciatura em Física da UFF que todo meu desejo e sentimento encontrou a 

fundamentação teórico-prática e os conflitos ideológicos dos quais eu carecia. Comecei a 

entender mais sobre a educação que recebi e, diante das novas demandas acadêmicas, percebi 

as falhas do modelo tradicional de ensino. Com base nos textos lidos e nos diálogos com 

professores e colegas, reconstruí minha visão sobre educação e comecei a pensar o Ensino de 

Física de forma que ele fosse mais significativo e proporcionasse uma formação integral aos 

indivíduos. 

No decorrer desse processo, conversando com um amigo na fila do restaurante 

universitário, notei que ele estava familiarizado com alguns autores e ideias que, embora 

desconhecidos para mim, muito me instigaram. Ao questioná-lo sobre isso, ele me indicou a 

disciplina Educação de Jovens e Adultos I. No semestre seguinte eu me inscrevi e comecei a 

conhecer esse campo da educação. Desde então comecei a escrever este trabalho, onde 

procurei entender o Ensino de Física oferecido para este público e propus uma sequência 

didática para o mesmo. 
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1.2 JUSTIFICATIVA E PRINCIPAIS ASPECTOS DO ESTUDO  

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) enquanto modalidade da educação 

reparadora de direitos negados à população é muito recente, o que torna a produção científica 

sobre ela incipiente. Corrobora para isto o fato de que a EJA foi historicamente preterida 

pelos diferentes governos e ocupa uma posição secundária nas políticas públicas brasileiras. 

Se lançarmos luz sobre o Ensino de Física destinado aos jovens e adultos, a escassez de 

estudos é ainda maior. Considerando as especificidades e demandas características desse 

público, tornam-se imprescindíveis os estudos e pesquisas voltados para o mesmo no intuito 

de melhor atendê-los.  

Tendo isto em mente, a finalidade desta monografia é a proposição de uma sequência 

didática sobre consumo de energia voltada para a EJA. Cada etapa da proposta será pensada 

de modo a tornar o conhecimento físico atrativo para o estudante além de proporcionar 

atividades onde os discentes sejam ativos no processo de ensino e aprendizagem, 

desenvolvendo habilidades que o tradicional ensino bancário não permite. 

Nos Capítulos 2 e 3 abordaremos os principais aspectos da Educação e do Ensino de 

Física no Brasil, respectivamente. O recorte temporal escolhido irá abarcar desde o período 

colonial até os dias atuais e revelará diversos traços de permanência no ensino que, apesar de 

terem se mostrado infrutíferos, representam uma constante na história da educação brasileira. 

O Capítulo 4 apresentará um breve contexto histórico da EJA e uma análise 

comparativa sobre a procura pela modalidade e pelo Exame Nacional para Certificação de 

Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) que objetiva evidenciar qual o objetivo 

educacional que predomina em cada região. 

Discorreremos também sobre as potencialidades do letramento no Ensino de Física 

na EJA, como a aproximação dos saberes vivenciais dos discentes e o resgate do conceito de 

autoria. Essas ideias serão tratadas no Capítulo 5 e servirão de embasamento para parte da 

sequência didática na qual iremos propor que os estudantes produzam textos sobre assuntos 

científicos. 

No Capítulo 6 apresentamos o resultado de um levantamento que realizamos da 

produção científica voltada para a EJA apresentada na última década em três eventos de 

Ensino e Pesquisa em Ciências: o Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências 

(ENPEC), o Encontro de Pesquisa em Ensino de Física (EPEF) e o Simpósio Nacional de 

Ensino de Física (SNEF). Compararemos o quantitativo dos trabalhos sobre EJA com o total 

de trabalhos apresentados, além de analisar a participação de cada região nos eventos. Para 
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maior esclarecimento dos dados coletados, realizamos uma entrevista com Mauricio Kleinke, 

secretário para assuntos de ensino da Sociedade Brasileira de Física (SBF) na gestão de julho 

de 2019 até julho de 2021. 

A conjuntura do Ensino de Física na EJA do Rio de Janeiro é a temática do Capítulo 

7, onde versaremos sobre a organização da modalidade no estado e trataremos do cenário 

mais atual de pandemia do COVID-19, quando o desafio do ensino remoto foi posto. Neste 

capítulo realizaremos também uma análise comparativa das orientações de estudo sobre 

eletricidade e magnetismo oferecidas para os estudantes do ensino regular e da EJA, que é o 

tema escolhido para a sequência didática. Pensando na relevância do tema para a sociedade 

contemporânea e em sua pertinência para os sujeitos da EJA, decidimos problematizar o 

consumo de energia elétrica com os estudantes. 

A proposta de sequência didática supracitada constará no Capítulo 8, onde 

buscaremos incorporar tópicos estudados por mim ao longo da graduação, como as 

concepções alternativas dos discentes e o uso de aparatos experimentais de baixo custo. A 

sequência será dividida em “blocos” de acordo com o aspecto explorado em cada seção. 

Apresentaremos ainda um vídeo sobre o experimento que elaboramos para o segundo bloco a 

fim de que os professores possam visualizar o experimento e/ou utilizá-lo com seus discentes. 

Por fim, listaremos as referências bibliográficas utilizadas na elaboração deste 

trabalho.  
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2 EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

A história nos revela que a educação escolar enquanto agente de equalização social 

nunca foi uma prioridade do Estado brasileiro e, desde o período colonial, é subordinada a 

interesses de terceiros. A educação elementar deste período, executada pela Igreja Católica 

através da Companhia de Jesus, possuía o intento de garantir uma população indígena 

catequizada e dócil à dominação portuguesa. Posteriormente, tal educação foi estendida aos 

filhos da elite que seriam incumbidos de administrar o território.  

Por volta do século XVIII, a monarquia passou a constituir um empecilho para a 

burguesia de alguns países europeus, cada vez mais fortalecida. Surgiu, então, o Iluminismo, 

o movimento intelectual e filosófico propagado pela burguesia que propunha o liberalismo em 

oposição ao Antigo Regime. A burguesia de Portugal, no entanto, permaneceu enfraquecida e 

as ideias iluministas foram assimiladas seletivamente pela coroa portuguesa e uma série de 

reformas econômicas e sociais.  

Marquês de Pombal, déspota esclarecido que administrava Portugal na época, 

realizou uma série de reformas educacionais que refletiram no que viria a ser o Brasil. A 

principal mudança gerada foi a educação estar sob o poderio do Estado ao invés da Igreja. 

Esta alteração, apesar de planejada para o benefício do governo português, é sentida até 

mesmo após a independência política brasileira, quando percebemos que a educação é voltada 

a atender os interesses estatais. Apesar de toda a transformação, o ensino permaneceu 

“enciclopédico, com objetivos literários e com métodos pedagógicos autoritários e 

disciplinares, abafando a criatividade individual e desenvolvendo a submissão às autoridades 

e aos modelos antigos” (RIBEIRO, 1993, p.16). 

Ainda no século XVIII, a mineração no Brasil se desenvolveu e desenhou um novo 

cenário socioeconômico. A possibilidade de enriquecimento atraiu diversos imigrantes das 

mais diversas profissões liberais, ofícios, procedências e posições sociais, diversificando a 

população e criando uma sociedade tipicamente urbana. Além disso, a grande mobilidade 

social favoreceu o surgimento de uma nova classe média que se acentuou no século seguinte. 

Com o Ato Institucional de 1834, a coroa descentralizou a responsabilidade educacional, que 

ficou a cargo das províncias, que foram impossibilitadas de cumprir com a função por falta de 

recursos. Este descaso com o ensino abriu precedente para que particulares assumissem a 

educação de nível médio, fortalecendo o elitismo educacional. 
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A educação só se tornaria gratuita e obrigatória com a Constituição Brasileira de 

1934. O período entre o final do século XIX e início do XX foi marcado pela crise da 

República Oligárquica. As constantes fraudes eleitorais da política do café com leite 

associadas à socialização das perdas derivadas do endividamento externo do país contribuíram 

para o descontentamento popular. Surgiu, então, o Tenentismo, um movimento político 

militar entre a jovem oficialidade do Exército que estava insatisfeita com os privilégios da 

burguesia cafeeira e o predomínio das oligarquias estaduais e desejava findar esta situação 

através da luta armada. Os tenentes, associados às oligarquias dissidentes e às classes médias 

urbanas, alcançaram seu objetivo ao depor o presidente Washington Luís em 1930, dando 

início a Era Vargas. 

Durante este período surgiram dois projetos de nação para o Brasil. De um lado, 

filiado aos setores progressistas, estava Vargas defendendo a industrialização sem 

comprometer a soberania nacional. De outro, as oligarquias tradicionais buscavam um 

desenvolvimento econômico submisso aos interesses dos Estados Unidos, que enquadrariam o 

país no papel de periferia na dimensão financeira do recém formado capitalismo monopolista 

financeiro. 

Através da concentração de poderes garantida pela liderança personalista de Vargas, 

várias reformas educacionais com influência escolanovista foram implementadas sem que um 

sistema nacional de escolas públicas para todos fosse edificado ou que a universalização da 

educação ocorresse. Após o golpe que instaurou a ditadura Vargas ocorreu a Reforma 

Capanema, entre 1942-1946, uma das mais duradouras da educação brasileira. 

 

 
Esse conjunto das Leis Orgânicas do Ensino, editadas de 1942 a 1946, 

estabeleceram o ensino técnico-profissional (industrial, comercial, agrícola); 

mantiveram o caráter elitista do ensino secundário e incorporaram um sistema 

paralelo oficial (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac)) (BITTAR; BITTAR, 2012, p.159, 

grifo nosso). 

 

 

No governo de Kubitschek, o país adentrou numa fase nacional-desenvolvimentista 

e, no intuito de engendrar um projeto educacional para o Brasil, criou-se o Instituto Superior 

de Estudos Brasileiros (ISEB), que avaliou as reformas realizadas no período e concluiu que o 

“[...] país cresceu economicamente – com a consolidação do capitalismo industrial – mas não 
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resolveu em profundidade suas graves e históricas desigualdades sociais e regionais” 

(TOLEDO, 20051, p.11 apud BITTAR; BITTAR, 2012, p.161). 

Em meio à polarização ideológica do período pré-ditadura, a primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 4.024, de 1961) foi aprovada. Ela mantinha a estrutura 

de ensino da Reforma Capanema, ou seja: pré-primário, primário, médio (subdividido em 

técnico e secundário) e superior. Apesar de ter englobado o direito à educação, a lei 

representou retrocessos se comparada à Constituição de 1946 ao isentar o Estado da 

obrigatoriedade de matrícula dos discentes caso “a) comprovado estado de pobreza do pai ou 

responsável; b) insuficiência de escolas; c) matrícula encerrada; d) doença ou anomalia grave 

da criança” (ROMANELLI, 19862, p.174 apud BITTAR; BITTAR, 2012, p.161). 

Entre os vaivéns das reformas, o Brasil não foi capaz de reverter a situação do 

analfabetismo, que beirava 40% da população na década de 60. A efervescência política da 

época acentuou a politização sobre o tema e começaram a surgir experiências educacionais 

fortemente influenciadas pelo sentimento de nacionalismo que buscavam romper com a 

dependência de agentes externos. Foi nesse contexto que eclodiu o método de alfabetização 

de jovens e adultos de Freire, que via na educação a liberdade dos educandos. Ele defendia 

que não obstante o ferramental para a escrita fosse importante, também era essencial que os 

estudantes possuíssem ferramentas para ler o mundo. O Golpe Civil-Militar de 1964, 

entretanto, pôs fim a tais experiências. 

Durante a ditadura, o Estado buscou consolidar a sociedade urbano-industrial e a 

educação foi uma das ferramentas usadas com esta finalidade. A indústria necessitava de mão 

de obra minimamente qualificada, o que levou o Estado a expandir a escola pública, apesar de 

o incremento qualitativo não acompanhar o quantitativo. Sobre tal crescimento, Bittar e Bittar 

(2012) selecionaram alguns dados sobre a matrícula nos anos posteriores às reformas 

implementadas 

 

 
Em 1950, apenas 36,2% das crianças de 7 a 14 anos de idade tinham acesso à escola. 

Em 1989, os dados indicavam 27.557.492 matrículas no ensino de primeiro grau 

público ante 3.442.934 no privado. Em 1990, eram 88% (GOLDEMBERG, 19933). 

O Censo Escolar de 1991-2002 registrou 35.150.362 de matrículas no ensino de 

primeiro grau, e desse montante apenas 3.234.777 estavam na rede privada (CENSO 

 
1 TOLEDO, Caio Navarro de. 50 anos de fundação do Iseb. Jornal da Unicamp. Campinas, p. 11-11. ago. 2005. 

Disponível em: https://www.unicamp.br/unicamp_hoje/jornalPDF/ju296pg11.pdf. Acesso em: 18 set. 2021. 
2 ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da Educação no Brasil (1930/1973). 8. ed. Petrópolis: Vozes, 

1986. 
3 GOLDEMBERG, José. O repensar da educação no Brasil. Estudos Avançados, [S.L.], v. 7, n. 18, p. 65-137, 

ago. 1993. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s0103-40141993000200004. 
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ESCOLAR, 20034). O ensino de segundo grau, por sua vez, em 1960, registrava 

1.177.427 alunos matriculados (ROMANELLI, 1986). Em 2002, o Censo Escolar 

(2003) indicava 8.710.584 de alunos matriculados nesse nível de ensino, dos quais 

1.122.970 na rede privada. Apesar desses avanços quantitativos, a disparidade de 

matrículas entre um grau e outro persistia [...] (BITTAR; BITTAR, 2012, p.163)  

 

 

Além disso, o a universalização da alfabetização não foi alcançada nem mesmo na 

ditadura, apesar dos vultosos investimentos no ineficiente Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL). Mesmo após a redemocratização, que se deu de forma 

conservadora, tal problema perdurou e a universalização da escola básica de qualidade, 

alcançada pela maior parte dos países ocidentais já no século XX, não foi lograda pelo Brasil 

nem mesmo no século XXI, como salientam as autoras. 

Uma série de reformas foram realizadas no final do século XX que, se por um lado 

deram continuidade à expansão da escola pública, por outro estagnaram a educação superior, 

com a intensificação da privatização desse setor, além de gerar o desmonte da pesquisa no 

país. Sobre as reformas neoliberais do governo FHC, o ex-ministro da Administração Federal 

e Reforma do Estado do primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso afirmou que a 

estratégia imposta ao país não funcionou e que o governo errou ao fazer o que lhes foi 

imposto por agentes externos que buscavam neutralizar a capacidade competitiva de países 

emergentes (BITTAR; BITTAR, 2012, p.166). 

O século XXI começou com um cenário de instabilidade marcado pela crise cambial, 

que gerou desemprego e aumento da dívida pública, além da crise energética que atingiu seu 

ápice no apagão de 2001. A disputa entre setores da sociedade associados ao Partido dos 

Trabalhadores (PT), que buscavam atenuar as desigualdades sociais, e o setor hegemônico, 

que gera essas desigualdades, tendo como expoentes o Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB), apoiado pelo então presidente FHC, e o Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB) foi tensionada.  

Em 2002, apesar dos temores dos investidores, Lula venceu as eleições dando 

continuidade às mudanças no tratamento dado à educação iniciadas no governo FHC 

capitaneadas por Darcy Ribeiro com a promulgação da LDB 9394/96. O novo governo 

realizou uma série de robustos investimentos que, segundo Pinto (20075, p.888 apud 

BITTAR; BITTAR, 2012, p.166), “resgatou o conceito de educação básica como direito” ao 

 

 
4 CENSO ESCOLAR. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v. 81, n. 199, p. 525-568, 2003. 
5 PINTO, José Marcelino de Rezende. A política recente de fundos para o financiamento da educação e seus 

efeitos no pacto federativo. Educação & Sociedade, Campinas, v. 28, n. 100, p. 877-897, out. 2007. 

FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s0101-73302007000300012. 
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[...] ampliar o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental e 

de Valorização do Magistério (Fundef), criado no governo de Fernando Henrique 

Cardoso e que destinava recursos aos oito anos do ensino fundamental, para Fundo 

de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica e de Valorização do 

Magistério (Fundeb), que abrange a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o 

Ensino Médio (p.166).  

 

 

O ensino superior também foi alvo de investimentos e, além de criar 14 

universidades públicas, a nova gestão implementou o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), em 2007, e o Programa 

Universidade Para Todos (ProUni), em 2004, para ampliar o acesso e permanência de jovens 

nas Instituições de Educação Superior (IES), medidas que diversificaram o público que ocupa 

esses espaços. 

Apesar dos avanços, Adrião e Domiciano (2018) afirmam que, frente à essa tensão, 

Lula se aproximou da concepção de governança pública que 

 

 

[...] assimila o setor privado (lucrativo e não lucrativo) como agente e parceiro na 

elaboração das políticas públicas, dado o pressuposto de que a ação estatal ou 

governamental é insuficiente e, por vezes, refratária para apreciar e atender as 

demandas sociais (p.2). 

 

 

As autoras expuseram ainda que 

 

 

se é possível observar [...] o crescimento do investimento em educação, 

principalmente entre 2010 e 2014 (140%), é certo também que os recursos de MDE 

destinados ao setor privado acompanharam tal incremento – triplicaram entre 2010 e 

2014 (p.8). 

 

 

Ao se aliar ao privado, o governo abriu espaço para que as ideologias neoliberais 

adentrassem no espaço público e ganhassem força para atuar livremente no cenário 

educacional mais recente, desde o golpe de 2016. A alteração da Constituição de 1988 

proposta por Temer e aprovada na Câmara através da PEC 241, que congela por duas décadas 

os investimentos em saúde e educação, associada ao Novo Ensino Médio, que distancia a 

possibilidade de uma formação integral dos estudantes (SILVA; BOUTIN, 2018), elucida o 

momento sombrio que o país atravessa. 

Apesar dos avanços quanto à universalização da escola básica, resultado de pressões 

econômicas, e dos investimentos em todos os níveis educacionais no início do século XXI, o 
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Brasil, via de regra, não priorizou a educação em seus investimentos político-sociais e sua 

estrutura permaneceu praticamente inalterada até hoje, continuando a atender os interesses da 

elite e transmitir a ideologia dominante. Ainda assim, como afirma Castro (20126), 

 

 

[...] a geração de igualdades está relacionada à expansão da oferta de bens e serviços 

sociais, enquanto bens equalizadores providos pelo poder público, principalmente a 

escolarização e o acesso à saúde como elementos centrais na geração de habilidades 

e capacidades em indivíduos e/ou grupo social (p.1017 apud ADRIÃO; 

DOMICIANO, 2018, p.4). 

 

 

É fundamental, portanto, que os profissionais da educação resistam aos abusos da 

classe política representante dos interesses das corporações e continuem lutando como agentes 

equalizadores da sociedade e assim, como João Bosco e Aldir Blanc disseram em um dos 

versos de “O Cavaleiro e os Moinhos”, “varrer as esfinges das encruzilhadas''. 

 

  

 
6 CASTRO, Jorge Abrahão de. Política social e desenvolvimento no Brasil. Economia e Sociedade, Campinas, 

v. 21, p. 1011-1042, dez. 2012. Número Especial. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s0104-

06182012000400012. 
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3 ENSINO DE FÍSICA NO BRASIL  

 

O Ensino de Ciências foi incorporado na educação brasileira de forma tardia. Desde 

a implantação da primeira escola, em 1549 na Bahia, até a chegada da comitiva portuguesa, 

em 1808, o ensino era predominantemente humanístico, salvo raras exceções. Uma delas 

ocorreu no Seminário de Olinda que, em 1800, enfatizou algumas cadeiras de ciências 

naturais. No entanto, tal experiência era imbuída de interesses econômicos uma vez que 

conhecer as riquezas naturais da colônia era tido como uma forma de melhor explorar a 

região, ou seja, o desenvolvimento do conhecimento científico não era o alvo desta 

empreitada (DIOGO, 2015). 

As escolas jesuítas, espaço que marcaram a concepção de educação do período 

colonial, também tiveram iniciativas voltadas para o ensino de meteorologia, o estudo de 

geografia celeste e realização de previsões dos movimentos celestes (ALMEIDA JÚNIOR, 

19797 apud DIOGO, 2015). O modelo de educação adotado pelos jesuítas era o modus 

parisiense, no qual os estudantes eram separados em classes de acordo com o nível de 

instrução.  

Segundo Alves (20058), nesse período foram implementadas algumas características 

que podem ser observadas na educação de hoje, como “a divisão do trabalho didático; a 

criação dos espaços especializados para o ensino (salas de aula); o ensino seriado; a 

especialização dos professores; e, ainda, a diferenciação dos conhecimentos” (p.57 apud 

ROSA; ROSA, 2012, p.2). No entanto, em 1759 os jesuítas foram expulsos do território 

brasileiro por uma das medidas de Pombal no intento de enfraquecer o poder clerical. Tal 

mudança desestruturou o ensino na colônia, que só viria a ser reestruturado com a vinda da 

corte portuguesa para o Brasil.  

Após a Proclamação da República, em 1837, o Colégio Pedro II foi criado, onde 

surgiram os estudos das ciências físicas e naturais, ainda que de forma pouco expressiva. A 

inclusão de disciplinas científicas nos currículos, visada pela corrente positivista que 

influenciou a reforma de Benjamin Constant, ocorreu apenas em 1890. O ensino, contudo, 

permanecia com os mesmos traços do período colonial: transmissivo e enciclopédico. Um 

 
7 ALMEIDA JÚNIOR, João Baptista de. A evolução do ensino de Física no Brasil. Revista Brasileira de 

Ensino de Física, São Paulo, v.1, n.02, p. 45-58, 1979. 
8 ALVES, Gilberto Luiz. O Trabalho Didático na Escola Moderna: formas históricas. Campinas: Autores 

Associados, 2005. 
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projeto de lei de 1903 buscou mudar este cenário tornando obrigatório os laboratórios para 

desenvolver conteúdos de Física e Química, todavia não logrou êxito. 

Após a queda da República Velha em 1930, com a transição do país para sua fase 

urbana industrial, a educação passou a exercer um papel fundamental para os interesses 

econômicos. Foi nesse contexto que se deu a reforma Francisco Campos que, além de buscar 

a formação de professores para o ensino secundário das elites, estendeu a escolarização às 

classes menos favorecidas “[...] instituindo o ensino profissionalizante como um “mal 

necessário” do mundo moderno, discriminando aqueles cujas carências econômicas não lhes 

permitiam acesso ao ensino superior, enviados precocemente ao mundo do trabalho [...]” 

(ROSA; ROSA, 2012, p.4).  

A obrigatoriedade do ensino de ciências na educação básica, defendida por Rui 

Barbosa como essencial para tornar o Brasil uma nação civilizada, só foi efetivada em 1920. 

Até então, mesmo após três séculos de história desde a primeira escola, o ensino no Brasil 

permanecia preferindo as humanidades, como confirmam Rosa e Rosa (2012) ao apontar a 

análise de Chagas (19809): 

 

 

o percentual representativo do ensino de Ciências (incluindo a Zoologia Filosófica) 

na totalidade dos conteúdos desenvolvidos no Colégio Pedro II, menciona que ele 

representava 10%, evidenciando a ênfase no currículo orientada às questões 

humanísticas, principalmente no período de 1838 a 1881 (p.5). 

 

 

O ensino de Física, por sua vez, mantinha o caráter propedêutico por conta do forte 

vínculo entre a disciplina e os exames de ingresso no nível superior. O currículo do Ensino 

Colegial, representado no Quadro 1, coaduna para o preterimento das disciplinas científicas 

apontado por Chagas (1980) visto que nem mesmo na modalidade científica há uma presença 

maior das ciências. Além disso, cabe ressaltar que não havia disciplinas destinadas à 

experimentação. Apesar de tudo, a existência do curso científico representou um grande 

avanço para a inserção das disciplinas científicas na educação básica. 

 

  

 
9 CHAGAS, Valnir. (1980). O ensino de 1° e 2° graus: antes, agora e depois? 2.ed. São Paulo: Saraiva. 
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Quadro 1 - Currículos dos cursos clássico e científico. 

 

Fonte: Adaptado de Romanelli (197810, p.158 apud DIOGO, 2015, p.8) 

 

Com a instauração da Guerra Fria, a busca pelo desenvolvimento científico 

tecnológico pelos Estados Unidos e pela União Soviética foi acirrada. Por conta do forte 

domínio ideológico norte americano na América Latina, o Brasil foi influenciado e um novo 

período, conhecido como a era dos projetos, se inicia no ensino de Ciências. O projeto mais 

difundido no ensino de Física foi o Physical Science Study Committee (PSSC), que, conforme 

Pinho Alves (200011), 

 

 

[...] independentemente dos motivos político-ideológicos [...], sua proposta era 

revolucionária, apresentando um texto moderno, com uma sequência nova de 

conteúdos [...]. O avanço desse projeto estava, entre outras questões, nos programas 

de laboratório, que proporcionavam a participação ativa dos estudantes no 

desenvolvimento dos experimentos, situação pouco presente até então nas atividades 

de laboratório. A estrutura dos experimentos, destaque nesse projeto, era apoiada por 

equipamentos simples e de fácil reprodução, acompanhados por manuais de 

procedimento, os guias de laboratório (ROSA; ROSA, 2012, p.6). 

 

 

Apesar das inovações, o projeto apresentou um efeito muito aquém do esperado. 

Moreira (2000) afirma que isso se deve ao fato de que o PSSC dissociou ensino de 

 
10 ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da Educação no Brasil: 1930/1973. Petrópolis: Vozes, 1978. 
11 ALVES FILHO, Jose de Pinho. Atividades experimentais: do método à prática construtivista. 2000. 370 f. 

Tese (Doutorado em Educação), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2000. Disponível em: 

http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/79015. Acesso em: 18 set. 2021. 
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aprendizagem. Segundo ele, “[...] ensino e aprendizagem são interdependentes; por melhor 

que sejam os materiais instrucionais, do ponto de vista de quem os elabora, a aprendizagem 

não é uma consequência natural” (p.95). A forma de ensinar Física foi amplamente explorada 

pelo projeto, que abrangia experimentos, demonstrações, “hands on”... No entanto, a 

aprendizagem foi desatendida, o que tornou a experiência infrutífera. 

Em 1961, o ensino de Ciências deu mais um passo em direção à sua consolidação 

através da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). A associação 

entre ciência e progresso, além de propiciar a criação da disciplina Introdução à Ciência, 

incorporada desde a primeira série do ginásio, levou ao apontamento da necessidade do 

aumento de horas destinadas às disciplinas Física, Química e Biologia. Contudo, a visão que 

se tinha da ciência ainda era idealizada e desconectada da realidade. 

Durante a ditadura, a visão estadunidense de educação como aliada do progresso 

econômico do país envolveu o Brasil e, associado ao desmonte do ensino superior, ocorreu o 

incremento do ensino secundário voltado para o trabalho. Até a década de 70 houve um 

período de adaptação das escolas ao ensino profissionalizante. Nesse mesmo período, porém, 

ocorreram importantes reflexões acerca do ensino de Física devido à instauração dos 

primeiros cursos de pós-graduação na área na Universidade de São Paulo e na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. 

Na década de 80, a associação entre ciência e tecnologia começou a ser 

problematizada uma vez que a visão romantizada da ciência já não era compatível com os 

episódios vividos pela humanidade, como Hiroshima e Nagasaki. O ensino de Ciências 

brasileiro, no entanto, não conseguiu acompanhar essa demanda mundial devido, em sua 

maioria, ao descompasso entre a formação dos professores e o contexto da época. 

Com a LDB de 96, o ensino nacional passou por uma grande reforma. Como aponta 

Francisco Filho, 

 

 

A Lei sofreu influências das teorias educacionais atuais e do processo de 

globalização. De todas as teorias em evidência atualmente, as interacionistas e as 

sociointeracionistas de Piaget e Vygotsky, respectivamente, foram as mais 

contempladas, fornecendo as bases epistemológicas como alicerce teórico (200112, 

p.138 apud ROSA; ROSA, 2012, p.9). 

 

 

No que tange o Ensino Médio, a lei não o restringe à preparação para o nível superior 

ou para o trabalho, mas abrange também o aprimoramento do educando como pessoa humana 

 
12 FRANCISCO FILHO, Geraldo. (2001). A educação brasileira no contexto histórico. Campinas, SP: Alínea. 



27 

 

e a preparação para o exercício da cidadania. Em 1999, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (PCNEM) foram elaborados no intuito de complementar a LDB nesta 

etapa de ensino. O documento aponta a interdisciplinaridade e a contextualização do 

conhecimento como aspectos centrais para as propostas curriculares, os conteúdos e as 

metodologias presentes nas escolas. 

Outras contribuições que não podem ser negligenciadas e que devem fazer parte do 

repertório do professor de Física são, como aponta Moreira (2000), a “‘Física do cotidiano’, 

‘equipamento de baixo custo’, ‘ciência, tecnologia e sociedade’, ‘história e filosofia da 

ciência’ e, recentemente, ‘Física Contemporânea’ e ‘novas tecnologias’” (p.95). 

Apesar da inércia e dos entraves encontrados no ensino de Ciências e, mais 

especificamente, do ensino de Física, podemos perceber que é inegável a necessidade da 

existência destes componentes curriculares na educação básica. Observando o desenrolar da 

educação brasileira, notamos também um maior subsídio legal para o ensino das ciências, se 

comparado às épocas anteriores, apesar dos contínuos ataques à educação que o país vem 

sofrendo desde 2016. Houve também o aumento e a consolidação da pesquisa em ensino no 

país, que possibilita a prática pedagógica crítica, apesar de que a produção do conhecimento 

não significa sua implementação no chão da escola.  

Cabe agora ao professorado de física entender sua posição política e lutar por sua 

manutenção na educação básica, buscando formar-se continuamente e desprender-se das 

práticas docentes coloniais de transmissão de informações como se o professor fosse uma 

enciclopédia. A escola não é um espaço apenas para se obter conhecimento, mas também 

produzi-lo. 
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4 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

4.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) ocupa uma posição secundária no que tange 

às políticas públicas brasileiras. A trajetória histórica de sua formação demonstra o 

preterimento à modalidade desde meados do século XX, com o caráter provisório das 

campanhas de alfabetização em massa, passando pelo MOBRAL durante a ditadura civil-

militar, que foi amplamente criticado por conta de manipulação de dados sobre seus 

resultados, e também por projetos de ensino de jovens e adultos pontuais como o Plano 

Decenal do governo de Itamar Franco que, não obstante reafirmou a importância da EJA, não 

saiu do papel. 

Houve algumas experiências de avanço da EJA, como o Movimento de Cultura 

Popular (MCP) que surgiu durante a pré-ditadura. O sentimento de nacionalismo que 

permeava este momento histórico refletiu na valorização da cultura nacional que foi vinculada 

ao processo de alfabetização de jovens e adultos. Esta concepção da EJA visava a 

conscientização dos indivíduos, contudo as atividades desta natureza foram esvaziadas de seu 

caráter emancipatório ou mesmo foram colocadas na clandestinidade com o início do regime 

civil-militar. Além disso, apagou-se a valorização do saber popular que marcou esse breve 

período da história e a forma de ver o educando, como um indivíduo que apenas não foi 

escolarizado, mas que possui uma bagagem cultural diversa e potencial para atuar sobre a sua 

realidade e a de seus pares. A concepção que sobrepujou tais ideias e retrocedeu no tempo foi 

a de que o sujeito da EJA é um indivíduo incapaz e ingênuo, como uma folha em branco 

esperando para ser escrita ou uma criança, que não sabe “nem ler”.  

Apesar da importância e da obrigatoriedade da oferta da educação para todas as 

idades, como estabelece a Constituição de 88, muitos compartilham da opinião do ministro da 

educação de Collor, José Goldemberg, que 

 

 

Em entrevista ao Jornal do Comércio (RJ) em 12/10/1991 (apud HADDAD; DI 

PIERRO, 199413, p.7), declarou, por exemplo, que ‘O adulto analfabeto já encontrou 

o seu lugar na sociedade. Pode não ser um bom lugar, mas é o seu lugar. [...] 

Alfabetizar o adulto não vai mudar muito sua posição dentro da sociedade e pode até 

perturbar. Vamos concentrar os nossos recursos em alfabetizar a população jovem’ 

(VENTURA, 2011, p.77). 

 

 
13 HADDAD, Sérgio; DI PIERRO, Maria Clara. Diretrizes da Política Nacional de Educação de Jovens e 

Adultos – Consolidação de Documentos 1985/1994. São Paulo, 1994 (mimeo). 
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Em meio às descontinuidades e a pulverização de medidas educacionais no que diz 

respeito aos jovens e adultos, o Ensino de Ciências (EC) ocupa um lugar ainda mais frágil na 

EJA. Segundo Ventura (2011): 

 

 
o baixo nível dos conteúdos de natureza científico-tecnológica (apenas o necessário 

à execução do trabalho simples), bem como a condição de ‘marginalizados cultuais’ 

atribuída a essa parcela da força de trabalho, delimitaram os parâmetros de boa parte 

da rede pública [...] (VENTURA, 2011, p.72) 

 

  

Apesar da crença de muitos de que o investimento na EJA é infértil e desnecessário, 

entendemos que é dever do Estado garantir este direito à população, assim como estabelece o 

Parecer CNE/CEB 11/2000 ao afirmar que a modalidade possui função reparadora, ou seja, é 

dever do Estado reparar o direito à educação que foi prometido todos, mas que não foi 

cumprido.  

Essa visão que se tem dos jovens e adultos trabalhadores não escolarizados associada à 

pulverização das políticas públicas educacionais voltadas para a EJA constituem uma das 

principais dificuldades que a modalidade enfrentou e enfrenta ainda hoje. Como afirma 

Machado (2016, p.441), “uma lei é resultado de lutas e disputas de interesses, entre os que 

atuam no Estado Ampliado. Sintam-se nele todos os educadores, educandos, gestores e 

demais militantes da EJA [...]”.  

Se por um lado os governantes partilham da ideia de Goldemberg de que investir nesse 

público é infértil e, por outro, o povo acredita que a EJA é um favor, que os sujeitos dessa 

modalidade estão “atrasados” porque quiseram, e não porque lhe foi negado o acesso ao 

espaço escolar, não existe disputa de interesses ou lutas a favor da educação desses sujeitos. A 

posição que eles ocupam foi definida por uma fatalidade qualquer e pronto. Uma das questões 

a serem levantadas e trabalhadas pelos profissionais da modalidade é a trazida por Machado 

(2016, p.446): “O que fizemos [...] para que de fato eles fossem os protagonistas dessa luta 

pelo direito a educação, que é deles?”. 

Atualmente, a educação oferecida aos jovens e adultos trabalhadores possui em sua 

grande maioria caráter de suplência. Segundo Neves (200514 apud VENTURA, 2011), a nova 

pedagogia da hegemonia trazida pelo neoliberalismo faz com que os indivíduos se sintam 

conformados e vejam atitudes individualistas e pontuais como soluções, quando na verdade 

elas apenas atenuam as causas estruturais da pobreza.  

 
14 NEVES, Lúcia Maria Wanderley. (Org.). A nova pedagogia da hegemonia: estratégias do capital para educar 

o consenso. São Paulo: Xamã, 2005. 
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Houve, então, como afirma Kuenzer (2005), uma substituição da ausência da EJA pela 

“[...] escolarização básica por cursos aligeirados de formação profissional [...]. Ou a 

certificação apenas formal conferida por muitos cursos supletivos” (p.15), que se enquadram 

no que a autora classificou como “certificação vazia”. Segundo ela, este conceito se enquadra 

na nova forma de dualidade estrutural da relação entre trabalho e educação. De um lado é 

observado, no mercado de trabalho, a “exclusão includente”, 

 

 
Ou seja, no mercado identificam-se várias estratégias de exclusão do mercado 

formal, onde o trabalhador tinha direitos assegurados e melhores condições de 

trabalho, acompanhadas de estratégias de inclusão no mundo do trabalho através de 

formas precárias. Assim é que trabalhadores são desempregados e re-empregados 

com salários mais baixos, mesmo que com carteira assinada (p.14) 

 

 

No âmbito educacional, por outro lado, há a “inclusão excludente”, 

 

 

ou seja, as estratégias de inclusão nos diversos níveis e modalidades da educação 

escolar aos quais não correspondam os necessários padrões de qualidade que 

permitam a formação de identidades autônomas intelectual e eticamente, capazes de 

responder e superar as demandas do capitalismo (p.15).  

 

 

Nesse sentido, identificamos exames que visam unicamente a certificação, como o 

ENCCEJA (Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos), 

como uma forma de “certificação vazia”. Notamos, no entanto, que as pessoas que realizam 

tais provas não percebem a lógica na qual estão inseridas e o quão vazios são os certificados 

obtidos por elas. Acreditamos que isto ocorre pela falsa sensação de alcançar um objetivo 

promovida pelo exame.  

Teoricamente, quem conclui o ensino médio na escola, por exemplo, possui uma série 

de saberes e vivências que formam a pessoa como ser humano e cidadão. O certificado que 

esta pessoa adquire no final deste processo é carregado desses significados. Quem realiza um 

exame certificador, por sua vez, não necessariamente tem contato com tais saberes e 

certamente não necessita das vivências da escola para ser certificado. O necessário é saber 

fazer aquele modelo de prova. Apesar dessas nítidas diferenças, a possibilidade de afirmar 

possuir tal grau de escolaridade e de se candidatar a um emprego que requer tal nível de 

instrução gera nesse indivíduo um sentimento de realização pessoal que não condiz com a 

realidade. A omissão do Estado é apagada, a formação e o acesso ao conhecimento da classe 

trabalhadora são negligenciados e ainda assim há um contraditório contentamento da 

população. É nesse sentido que propomos classificar esta certificação não apenas como vazia 
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de conhecimentos e de uma educação de qualidade, mas também como cheia de sentimentos 

infundados e desse potencial de silenciamento e atenuação da luta pelo direito à educação real 

da população. 

No apêndice 11.1, na página 91, dispomos uma entrevista realizada em 2020 para um 

seminário apresentado na disciplina Produção de Material Didático e Estratégias para o 

Ensino de Física II na qual, apesar dos vínculos não usuais entre entrevistado e entrevistador, 

o grupo buscou analisar os dados de forma a não gerar enviesamento dos dados. A entrevista 

foi realizada com uma pessoa que fez a prova do ENCCEJA e descreve brevemente sua 

trajetória, o que a levou a buscar o exame e quais as mudanças ele lhe proporcionou. 

Recomendados a leitura do apêndice, porque ele ilustra a ideia trabalhada nos parágrafos 

anteriores e a relação entre uma pessoa certificada pelo do ENCCEJA e os conhecimentos 

físicos. 

É perceptível, portanto, que o lugar ocupado pela modalidade continua sendo um lugar 

marginal e que ela é preterida pelos gestores públicos. A educação oferecida para a massa da 

população não proporciona alterações significativas no acesso ao conhecimento. Todas as 

mazelas enfrentadas por esta classe são mais sensíveis aos sujeitos da EJA que, por serem 

jovens e adultos trabalhadores, enfrentam no dia a dia as pressões e demandas do capital e da 

visão neoliberal deturpada do trabalho. Entendemos a certificação como um dos mecanismos 

que evitam as perturbações as quais Goldemberg esquivava ao passo que a demanda do 

mercado por mão de obra minimamente instruída é, de certa forma, atendida. 

 

4.2 EJA NAS GRANDES REGIÕES 

 

O Brasil é país de dimensões continentais com rica diversidade cultural, econômica, 

social e política em suas diferentes macrorregiões. O mesmo acontece com a EJA. Cada 

região apresenta suas especificidades quanto à modalidade. Um fator que demonstra isso é a 

diferença entre a procura pela EJA e pela certificação de conclusão do ciclo básico da 

Educação, obtida através do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 

Adultos (ENCCEJA).  

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2018, a região 

com maior taxa de analfabetismo é o Nordeste. Como podemos observar na Tabela 1, 13,87% 

de sua população com 15 anos de idade ou mais é considerada analfabeta. A segunda maior 

população analfabeta é a do Sudeste, apesar de apresentar a menor taxa de analfabetismo 
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(3,47%), seguido do Norte, segunda maior taxa de analfabetismo do país (7,98%). As 

menores taxas de populações analfabetas são a do Sul (3,63%) e do Centro-Oeste (5,40%). 

 

Tabela 1 - Comparação entre o número de matrículas na Educação de Jovens e Adultos e o número de inscrições 

no ENCCEJA nas grandes regiões no ano de 2018 

Região 
População 

absoluta 

Taxa de 

analfabetismo 

entre pessoas de 

15 anos ou mais 

de idade (%) 

Estimativa de 

população 

analfabeta entre 

pessoas de 15 

anos ou mais 

Número de 

Matrículas da 

Educação de 

Jovens e Adultos 

Número de 

inscritos no 

ENCCEJA 

Norte 18.182.253 7,98 1.450.944 392.908 167.085 

Nordeste 56.760.780 13,87 7.872.720 1.419.273 230.892 

Centro-Oeste 16.085.885 5,40 868.638 251.527 233.857 

Sudeste 87.711.946 3,47 3.043.605 1.073.221 631.139 

Sul 29.754.036 3,63 1.080.072 409.059 432.578 

Fonte: Autores com base em: PNAD Contínua, Sinopse Estatística da Educação Básica e Sinopse Estatística do 

ENCCEJA (2018) 

 

De acordo com a Sinopse Estatística da Educação Básica realizada pelo INEP em 

2018, a região que apresentou maior procura pela EJA foi o Nordeste, com mais de um 

milhão de matrículas, apesar de esse número refletir uma parcela ínfima da estimativa de 

população analfabeta da região. O segundo maior responsável pelas matrículas na modalidade 

no país é o Sudeste, seguido do Sul, que apresentou aproximadamente 38% de sua população 

analfabeta inscrita na EJA, maior taxa entre as regiões. 

Segundo a Sinopse Estatística do ENCCEJA de 2018, a região com maior demanda 

pelo exame foi o Sudeste, com 631.139 inscrições, o que corresponde a aproximadamente 

21% da estimativa da população analfabeta maior de 15 anos da região. O Sul, por sua vez, 

apresentou o segundo maior número de inscrições e o maior engajamento no exame nacional 

por parte da população analfabeta local, com participação de 40% da população. As regiões 

Nordeste e Centro-Oeste apresentaram números semelhantes no que tange às inscrições, 

apesar de os índices de alfabetização no Nordeste serem muito inferiores aos do Centro-Oeste. 

A menor procura pelo exame no ano analisado se deu na região Norte, apesar de a região 

apresentar a segunda maior taxa de analfabetismo do Brasil. 

A Tabela 2 apresenta o engajamento da população analfabeta na EJA e/ou no 

ENCCEJA nas grandes regiões no ano de 2018 e nos possibilita inferir informações sobre a 

existência de objetivos educacionais dessa população. 
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Tabela 2 - Porcentagem da estimativa de população analfabeta que se matriculou na EJA e/ou se inscreveu no 

ENCCEJA 

Região 

Porcentagem da estimativa de população analfabeta  

entre pessoas de 15 anos ou mais que: 

se matriculou na EJA 
se inscreveu no 

ENCCEJA 

Norte 27,08 11,52 

Nordeste 18,03 2,93 

Centro-Oeste 28,96 26,92 

Sudeste 35,26 20,74 

Sul 37,87 40,05 

Fonte: Autores com base na Sinopse Estatística da Educação Básica e Sinopse Estatística do ENCCEJA (2018) 

 

A população analfabeta nortista, por exemplo, apresentou uma busca maior por 

cursar a modalidade de EJA no ano de 2018 do que por realizar o ENCCEJA. O mesmo 

ocorreu no Nordeste, visto que apenas 2,93% da população analfabeta se inscreveu para o 

exame, enquanto que cerca de 18% se matriculou no curso de EJA. O Centro-Oeste, por sua 

vez, apresentou demanda semelhante em relação às duas categorias. O Sudeste demonstrou 

uma busca significativamente maior pela EJA em comparação com o ENCCEJA. Já na região 

Sul, a busca pela certificação no ano de 2018 foi maior que a procura pela EJA, apesar de a 

região apresentar o maior número de matrículas na EJA relativo à população analfabeta local. 

A Tabela 3, que apresenta a quantidade de pessoas que cursam ou já cursaram a EJA 

e se inscreveram no ENCCEJA, nos revela a parcela de jovens e adultos que estiveram ou 

estão na educação básica, mas buscam a certificação através do exame. Cerca de 40% dos 

inscritos para a prova na região norte, por exemplo, teve algum contato com a EJA. Esse 

número, no entanto, representa apenas 17% das matrículas ativas na EJA da região em 2018, 

ou seja, 83% dos jovens e adultos matriculados na educação básica da região norte não 

buscam apenas uma “certificação vazia” (KUENZER, 2005), mas educação de fato. Da 

mesma forma, as regiões sudeste e nordeste apresentam, respectivamente, 79% e 93% de 

procura pela educação. Na região centro-oeste, por sua vez, 43% dos inscritos no exame já 

tiveram contato com a EJA sendo que esse número representa 40% das matrículas da 

modalidade neste ano, ou seja, a busca pela certificação na região é alta. Números 

semelhantes são observados na região sul, onde 42% dos inscritos na avaliação já tiveram 

contato com a EJA, o que representa aproximadamente 45% das matrículas. 
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Tabela 3 - Pessoas inscritas no ENCCEJA e seu contato com a EJA 

Região 

Inscritos no ENCCEJA que cursam ou já 

cursaram a EJA (%)  

Sim Não 

Norte 40,15 59,85 

Nordeste 34,79 65,21 

Centro-Oeste 43,40 56,60 

Sudeste 35,27 64,73 

Sul 42,08 57,92 

Fonte: Autores com base em Sinopse Estatística do ENCCEJA (2018) 
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5 LETRAMENTO NO ENSINO DE FÍSICA DA EJA  

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) define como um dos 

objetivos da educação o desenvolvimento dos indivíduos para o pleno exercício da cidadania. 

Numa sociedade que se torna cada vez mais grafocêntrica, dominar as práticas de leitura e 

escrita se torna um requisito mínimo aos cidadãos. Entretanto, milhões de brasileiros 

permanecem analfabetos e são privados de seus direitos básicos. 

Soares (2004) define alfabetização como um processo de aquisição e de apropriação 

do sistema da escrita (alfabético e ortográfico). Entendemos, entretanto, que apenas a 

alfabetização não garante o pleno exercício da cidadania. O ideal é que esse processo se dê 

num contexto de letramento que, “[...] por sua vez, só se pode desenvolver no contexto da e 

por meio da aprendizagem das relações fonema-grafema, isto é, em dependência da 

alfabetização” (SOARES, 2004, p. 14).  

Ribeiro (2017) afirma que o letramento é um estado, uma condição, um processo de 

quem se envolve nas numerosas e variadas práticas sociais da leitura e da escrita (RIBEIRO, 

2017, p. 88) e que se faz necessário diferenciar letramento de alfabetização. Vóvio e Kleiman 

(2013) ressaltam que, apesar das diferentes interpretações sobre os conceitos, a alfabetização 

está mais associada com as questões operacionais da escrita enquanto que o letramento se 

encarrega de englobar seus aspectos socioculturais.  

A proposta de Ribeiro (2017), então, é “alfabetizar letrando”. Desta forma o discente 

não só aprenderá a codificação de uma língua, mas aprenderá a ler o mundo também através 

da palavra, aumentando o escopo de sua visão, tendo acesso a um novo mundo de 

conhecimentos e alargando seu senso comum. A autora ainda afirma que o processo de 

letramento se dá quando a leitura possui sentido para o discente, o que só pode acontecer por 

meio da aprendizagem significativa.  

Para alcançar tal proposta educativa, a autora baseia-se nos sete passos apresentados 

por Santos: “1-sentir; 2-perceber; 3-compreender; 4-definir; 5-argumentar; 6-discutir; e 7-

transformar” (SANTOS, 200815, p.2 apud RIBEIRO, 2017, p.86). Este autor, por sua vez, 

baliza seu discurso em Ausubel (1965), que expõe dois requisitos para tal 

aprendizagem:  primeiro o discente precisa ter uma disposição para aprender e segundo, o 

conteúdo a ser aprendido deve potencialmente ser significativo (RIBEIRO, 2017, p. 86). 

 
15 SANTOS, Júlio César F. Aprendizagem Significativa: modalidades de aprendizagem e o papel do professor. 

2. ed. Porto Alegre, Rio Grande: Mediação, 2008. 
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Moreira e Massini (198216 apud Ribeiro, 2017) acrescentam que o discente não pode ser um 

mero receptor neste processo, mas um agente ativo que constrói os alicerces para o próprio 

conhecimento. Ribeiro (2017) destaca ainda que a vontade de aprender do estudante deve ser 

estimulada pelo professor. 

No contexto da EJA, a aproximação dos saberes vivenciais dos discentes com os 

saberes escolares é de suma importância. Para tal entendemos ser fundamental que o professor 

conheça sua turma, a realidade que eles vivem, a cultura dos entornos da escola e saiba 

relacionar esses diversos saberes em sala de aula. Além disso, é essencial que se estimule uma 

autoimagem positiva dos discentes, que se sentem diminuídos e marginalizados. Estas 

medidas tendem a diminuir a evasão escolar nesta modalidade de ensino. Contudo, muito 

frequentemente o processo de alfabetização de jovens e adultos não atenta para as 

especificidades deste público. 

A escola é um ambiente que se ocupa de ensinar, dentre outras matérias, a língua 

portuguesa, que é a língua materna da maioria dos brasileiros. Todavia, muitas das vezes o 

caráter sociocultural da língua é negligenciado e o caráter gráfico é contemplado, perpetuando 

a posição de prestígio da escrita e rotulando a língua falada do discente como de menor valor 

e até mesmo de “não” língua (KLEIMAN, 2012). O ensino da língua materna no Brasil é, 

como afirma Kleiman fundamentada em Bosi (199217), equivalente a um tratamento de 

aculturação, visto que a cultura falada do estudante é menosprezada no processo de ensino-

aprendizagem e a cultura escrita é imposta aos discentes. Tal configuração gera uma situação 

de diglossia, conceito postulado por Ferguson que descreve “a instauração de uma dominância 

linguística, geralmente efeito de uma tomada de poder político, econômico ou, às vezes, 

cultural” (195918 apud KLEIMAN, 2012, p.26). 

Um caminho diferente apresentado por Kleiman (2012) é o da pedagogia 

culturalmente sensível. Segundo os adeptos de tal pedagogia, os conflitos diglóssicos que se 

dão em sala de aula ocorrem devido às diferenças entre as bagagens linguísticas dos 

professores e dos estudantes e ao desconhecimento do professor em relação à bagagem dos 

mesmos. Assim, a língua falada pelos discentes é rotulada como errada e que necessita de 

correção e a frágil autoimagem dos estudantes é prejudicada, o que é extremamente danoso 

principalmente para sujeitos da EJA, que já possuem baixa autoestima. É um dos alicerces de 

tal pedagogia, portanto, que a língua falada seja respeitada no intuito de fortalecer o grupo.  

 
16 Marco Antonio; MASINI, Elcie A. F. Salzano. Aprendizagem Significativa: a teoria de David Ausubel. São 

Paulo: Moraes, 1982. 
17 BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 
18 FERGUSON, Charles A. Diglossia, Word 15, 1959, p 325-340 
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A autora também sugere uma organização didática via projetos de letramento onde o 

objetivo principal não é o de aprender a escrever de acordo com a norma culta da língua. Em 

vez disso, são realizadas atividades centradas na linguagem onde, para que o discente alcance 

determinado objetivo, é necessário que leia diferentes gêneros textuais e que debata com seus 

pares. Ao longo do processo, os discentes perceberão a necessidade de aprender a norma 

padrão da língua para serem ouvidos pela sociedade e, a partir do contato com diferentes 

textos, irão aprender mais sobre questões técnicas da escrita. Pensamos, contudo, que para que 

esta proposta obtenha êxito, se faz imprescindível que o professor crie um ambiente de 

confiança em sala de aula onde os estudantes tenham certeza que o erro não será 

ridicularizado e que seu espaço de fala e escrita é legítimo. 

Vóvio e Kleiman (2013) realizaram um levantamento quantitativo dos trabalhos que 

abordavam o letramento e a EJA nos dez primeiros anos do século XXI, classificando-os de 

acordo com a região do Brasil em que foram elaborados, em que tipos de instituições foram 

produzidas e as principais temáticas. Assim como no levantamento que realizamos no 

Capítulo 6, as autoras identificaram que os trabalhos sobre EJA apresentavam uma produção 

contínua, porém diminuta se comparada às demais áreas do conhecimento. 

Vóvio e Kleiman (2013) apontaram como temática mais promissora para a 

modalidade as “práticas de letramento vernaculares”, que trata do comportamento de pessoas 

pouco ou não-escolarizadas frente às situações que envolvem a escrita em seu cotidiano. 

Entendendo melhor tal tema e articulando pesquisas da área ao pensar a educação de jovens e 

adultos, as instituições educacionais serão capazes de fomentar melhorias para o segmento 

com maior eficácia.  

Segundo Junior e Júnior (2010), a aula de ciências é também um local de 

aprendizagem da leitura e da escrita visto que se os discentes não aprendem o significado de 

alguma palavra, não irão compreender o significado científico que ela carrega. Em sala de 

aula podemos observar que muitos estudantes reclamam que não conseguem sequer começar 

a resolver uma questão de física, por exemplo. Isto se deve, muitas das vezes, a carências que 

o indivíduo possui ao interpretar textos. A ideia dos autores, com a qual concordamos, é que 

tal dificuldade deve ser sanada não só pelos professores de português e literatura, mas também 

pelos de física, química e biologia. 

A ciência é vista por muitos como a verdade que está acima das pessoas, inalterada, 

neutra e independente do contexto sociocultural em que foi construída e isto não é diferente 

no contexto escolar. Vemos na desconstrução dessa visão sobre as ciências e no fomento do 

letramento científico dos discentes a abertura de uma gama de novos sentidos e olhares que 
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podem ser atribuídos a textos científicos. Uma mudança necessária para se romper com esta 

perspectiva errônea sobre a ciência precisa ocorrer na formação docente.  

Cassiani, Geraldi e Linsingen (2012) afirmam que os textos produzidos pelos 

licenciandos ao longo de sua formação não possuem caráter narrativo. Entretanto muito é 

cobrado em relação a textos descritivos, objetivos e teoricamente neutros. Assim, a visão que 

é formada pelos futuros professores das ciências exatas e da natureza em relação a si mesmos 

enquanto leitores é pobre de reflexões. Outra questão abordada pelos autores é a 

supervalorização da paráfrase e a rejeição da polissemia ao se trabalhar textos tecnocientíficos 

em aula.  

A ciência possui sim interpretações diversas. Um exemplo é o embate sobre o uso de 

energia nuclear. Muitos veem esta matriz como a solução de problemas energéticos e muitos 

outros veem como um perigo para a humanidade. As duas interpretações são facilmente 

ancoradas na ciência. Se o professor abordar um texto científico sobre o tema e preterir tal 

polissemia, o entendimento dos estudantes sobre o assunto se tornará desfalcado. É papel do 

discente ter a sensibilidade de saber em que momentos da interpretação cabe a paráfrase e a 

polissemia. 

Cassiani, Geraldi e Linsingen (2012) constataram ao propor que os estudantes 

produzissem textos que mesmo quando o público alvo não é o professor, os discentes acabam 

escrevendo um texto que eles pensam que o professor espera, um texto que segue o padrão 

normalmente encontrado nos livros didáticos. Numa atividade diferente, onde os estudantes 

foram estimulados a escreverem narrativas que abordassem temas trabalhados em sala de 

aula, eles usaram tais termos sem ser descritivos, mas significando-os dentro de suas histórias 

numa perspectiva de letramento científico. A abordagem polissêmica é vista pelos autores 

como uma alternativa ao discurso autoritário que geralmente permeia as aulas de ciências. 

Os autores expõem ainda outro benefício que vem da prática da leitura nas aulas de 

ciências que é o resgate do conceito de autoria. Enxergamos grande potencial neste aspecto, 

especialmente para o público da EJA devido a capacidade de reverter o olhar pejorativo que 

os discentes tendem a ter sobre si mesmos no âmbito escolar. Além disso, os estudantes desta 

modalidade podem se reposicionar deixando de ser figuras passivas que tiveram seus direitos 

negados por outrem e passando a ser autores de suas próprias histórias. 

Contudo, ao propor a formação de leitores nas aulas de ciências, os autores 

esbarraram com algumas dificuldades como a forma que textos científicos são utilizados em 

sala de aula. Os autores afirmam que para os textos literários há uma visão prazerosa no ato 

de ler, mas nos científicos há uma mera busca por informações que se torna enfadonha. Para 
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romper com estes padrões eles propõem que, ao ler um texto científico com os discentes, o 

professor não interfira em toda forma de interpretação e não dite o que pode ser retirado do 

texto. O professor tem possibilidade de intervenção para explorar os sentidos esperados por 

ele no texto, mas é necessário que a relação do estudante com o texto seja priorizada. 

Silva e Almeida (2005) discorrem sobre como o discurso pedagógico muitas vezes é 

autoritário, o que traz consequências negativas para a imagem da ciência perante os olhos dos 

discentes. A ciência assume o papel de agente exclusivo no discurso no qual a fala do 

professor e/ou do livro didático é a única tomada como correta, não abrindo espaço para as 

falas polissêmicas dos estudantes. 

Os autores apresentam a proposta de Orlandi (198719) para romper com este 

problema: assumir como correto apenas os fatos e colocar a ciência como uma das 

possibilidades de explicação, mas abrir espaço para outras. O professor passa a ocupar um 

lugar de escuta (interpretação) das explicações dos estudantes e, da mesma forma que os 

discentes apresentam suas ideias, o professor irá apresentar os conhecimentos que deseja 

ensinar. Esta nova posição pode ser desconfortável para o professor que possui um discurso 

autoritário e não é esperado que esta mudança se dê instantaneamente. É essencial, contudo, 

que a prática autoritária seja extirpada dos processos educacionais porque é incompatível com 

a aprendizagem significativa. 

Silva e Almeida (2005) afirmam ainda que o discurso da divulgação científica e o 

pedagógico são antagônicos. Na visão dos autores, o primeiro relata o que acontece na ciência 

e os sujeitos aparecem no texto, assim como o tempo e o local onde se construiu determinado 

conhecimento. Já o discurso pedagógico autoritário apaga a marca de pessoas, tempos e 

lugares e coloca o próprio discurso pedagógico como sendo a ciência. Com base nesta 

discrepância, os autores buscam descobrir se o uso dos textos de divulgação científica poderia 

deslocar os discursos pedagógicos desta natureza. 

Foi percebido um deslocamento no que os autores chamam de memória do discurso 

pedagógico, ou seja, no que é esperado do professor e dos discentes devido a suas vivências 

no ambiente escolar. Foi constatado que os estudantes esperam que o professor tenha 

respostas para tudo e que todas as respostas estejam prontas, o que não é verdade e que não 

caracteriza a ciência. Esse deslocamento foi, inclusive, desconfortável para os discentes.  

Houve também um deslocamento em relação à produção de sentidos sobre a ciência. 

Geralmente a pauta nas aulas de ciências diz respeito à metalinguagem, ou seja, a saber 

 
19 Orlandi, Eni Pulcinelli (1987). A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso. 2a ed. Campinas, 

SP: Pontes. 
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responder a definição correta de um conceito científico. Ao utilizar textos diferentes do 

didático, mais especificamente os de divulgação científica, surgiram outras questões 

relacionadas aos processos científicos, ou seja, como se faz a ciência, o contexto, etc. Cabe 

ressaltar que esse descolamento não se deu apenas pela troca dos tipos textuais, mas também 

pela postura do professor. 

Apesar de tradicionalmente a leitura e a escrita de textos tecnocientíficos não 

didáticos não comporem as aulas das ciências, esta abordagem é extremamente fecunda para a 

aprendizagem significativa e a significação dos conhecimentos científicos para os discentes. 

Para os sujeitos da EJA em especial há um grande potencial nesta proposta de letramento e no 

Capítulo 8 apresentaremos a proposta didática com base nas ideias apresentadas sobre o tema. 
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6 EJA NOS EVENTOS DE ENSINO DE CIÊNCIAS COM ÊNFASE EM FÍSICA 

6.1 EVENTOS ANALISADOS 

 

Neste capítulo apresentamos os resultados de um levantamento de publicações 

produzidas nos últimos dez anos sobre a modalidade EJA com enfoque sobre o Ensino de 

Física. Tomamos como base alguns dos principais eventos da área de Ensino e Pesquisa em 

Ciências: o ENPEC, o EPEF e o SNEF, maior evento de Ensino de Ciências da SBF. 

O ENPEC é o evento mais representativo de Pesquisa em Ensino em Ciências do 

Brasil e sua primeira edição ocorreu no ano de 1997. Desde então, o encontro ocorre a cada 

dois anos.  O EPEF e o SNEF são eventos de Ensino de Física (EF) promovidos pela SBF e 

ocorrem também a cada dois anos, sendo o primeiro nos anos pares e o outro nos ímpares. No 

que diz respeito a esses dois eventos, o EPEF apresenta um quantitativo menor no total de 

trabalhos que o SNEF visto que este constitui um espaço onde todos os agentes do EF podem 

atuar, como por exemplo professores não pesquisadores. 

Realizamos a busca pelas publicações a partir de menções à Educação de Jovens e 

Adultos e/ou EJA no título, resumo ou palavras-chave dos trabalhos. Após selecionar os 

trabalhos, os classificamos de acordo com o ano em que fizeram parte do evento em questão, 

a macrorregião onde foram produzidos e a disciplina que abordavam (sendo esta última 

categoria necessária apenas para o ENPEC, já que o EPEF e o SNEF apresentam apenas 

temas ligados à Física). 

Atualmente a presença da EJA nestes eventos, apesar de ínfima, está aparentemente 

consolidada. Entretanto, esta não era a realidade há alguns anos, nas primeiras edições destes 

eventos. Segundo Sá et al. (2001), a primeira aparição de um trabalho voltado à EJA no 

ENPEC foi em 2003, na quarta edição do evento.  

Buscamos nas atas do SNEF e do EPEF trabalhos que abordassem a EJA. Usamos 

palavras-chave como Educação de Jovens e Adultos, MOBRAL e supletivo e o primeiro 

trabalho que encontramos no SNEF foi na sexta edição do evento, em 1985, num trabalho 

intitulado “Uma Experiência Grupal com Adultos sobre Mudança de Estado”. Já no EPEF, a 

EJA surge na sétima edição do evento, em 2000, no trabalho “Elementos de Produção da 

Ciência numa Leitura sobre Kepler e Tycho Brahe”. Houve menções à EJA em edições 

anteriores, como o trabalho “Produção de Vídeos para o Ensino de Ciências na Formação de 

Professores: A Experiência do CECIMIG”, no V EPEF.  Contudo, a EJA era apenas citada e 

não era a modalidade principal dos trabalhos encontrados, portanto não os selecionei como 
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trabalhos voltados à EJA. Vale ressaltar que as atas dos três primeiros anos de EPEF não 

estavam disponíveis no site da SBF no momento em que realizei a pesquisa.  

Nos quadros abaixo elencamos as cidades que sediaram cada edição dos eventos 

durante o período analisado. É possível notar que a região sudeste é a anfitriã de grande parte 

das edições, especialmente o estado de São Paulo. Segundo o secretário para assuntos de 

ensino da SBF, Mauricio Kleinke, o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo (FAPESP) privilegia a realização do EPEF e do SNEF no estado. Esse mesmo fator 

se aplica ao ENPEC. 

  

Quadro 2 - Cidades-sede do ENPEC entre 2011 e 2019 

ENPEC 

Edição Ano Sede 

VIII ENPEC 2011 Campinas - SP 

IX ENPEC 2013 Águas de Lindóia - SP 

X ENPEC 2015 Águas de Lindóia - SP 

XI ENPEC 2017 Florianópolis - SC 

XII ENPEC 2019 Natal – RN 

Fonte: Anais do ENPEC 

 

Quadro 3 - Cidades-sede do EPEF entre 2010 e 2018 

EPEF 

Edição Ano Sede 

XII EPEF 2010 Águas de Lindóia - SP 

XIII EPEF 2011 Foz do Iguaçu - PR 

XIV EPEF 2012 São Sebastião - SP 

XV EPEF 2014 São Sebastião - SP 

XVI EPEF 2016 Natal - RN 

XVII EPEF 2018 Campos do Jordão - SP 

Fonte: Anais do EPEF 
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Quadro 4 - Cidades-sede do SNEF entre 2009 e 2019 

SNEF 

Edição Ano Sede 

XVIII SNEF 2009 Vitória - ES 

XIX SNEF 2011 Manaus - AM 

XX SNEF 2013 São Paulo - SP 

XXI SNEF 2015 Uberlândia - MG 

XXII SNEF 2017 São Carlos - SP 

XXIII SNEF 2019 Salvador - BA 

Fonte: Anais do EPEF 

 

6.2 ENPEC 

 

A Figura 1 apresenta a quantidade de contribuições sobre a EJA presente nas últimas 

cinco edições do ENPEC. O ano de 2011 representou o ápice de contribuições sobre a 

modalidade desde a primeira edição do evento com um total de 25 trabalhos, em oposição ao 

cenário econômico desfavorável. Um possível fator que pode ajudar a explicar o ápice neste 

ano são os incentivos governamentais, como o programa de apoio a planos de Reestruturação 

e Expansão das Universidades Federais (REUNI). 

 

Figura 1 - Número de trabalhos sobre EJA apresentados nos ENPECs 

Fonte: Autores com base nos anais do ENPEC 
 

O ano de 2013 apresentou 10 contribuições, uma queda significativa se comparada 

ao evento anterior. Esta queda é justificável, visto que o país atravessava uma fase de grande 
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instabilidade político-econômica. Não foi apenas a participação da EJA que diminuiu neste 

ano, mas também o quantitativo total de trabalhos no ENPEC, como é possível observar na 

Figura 2.  

As duas edições seguintes do evento, nos anos de 2015 e 2017, apresentaram um 

aumento na produção, com 13 e 18 trabalhos apresentados, respectivamente. No último ano 

analisado houve uma queda nas contribuições novamente e foram contabilizados 10 trabalhos, 

provavelmente como consequência dos cortes nos investimentos na área da Educação.  

Na Figura 2 podemos observar um panorama quantitativo tanto do total de trabalhos 

apresentados nos ENPECs no período entre 2011 e 2019 quanto da proporção de trabalhos 

sobre EJA e sobre temáticas diversas no campo do Ensino de Ciências. No que se refere ao 

número total de contribuições apresentadas, salvo os anos 2013 e 2019, houve uma constância 

na produção. Infelizmente, nos anos em que isto não ocorre, nota-se um decréscimo no total 

de trabalhos. A última edição do evento, o XII ENPEC, apresentou a menor contribuição dos 

últimos cinco anos, com um total de 973 trabalhos, o que era esperado pois, como já 

mencionado, houve reduções brutais dos recursos para investimento no setor. 

  

 

Figura 2 - Proporção de trabalhos sobre EJA apresentados nos ENPECS em comparação com o total de 

trabalhos 

Fonte: Autores com base nos anais do ENPEC 

 

Ao observar os números da Figura 2 pelo prisma da EJA percebe-se a existência de 

picos nos anos de 2011 e 2017. Se compararmos os dados analisados com os obtidos por Sá et 
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al. (2011), é possível notar um crescimento do tema nos ENPECs visto que até a terceira 

edição do evento não havia nenhum trabalho na área. Na quarta e na quinta edições houve um 

começo tímido com uma contribuição em cada evento e com o passar dos anos, a presença da 

EJA no ENPEC se mantém. 

Em 2011, os trabalhos que tratam da modalidade compõem 2,07% do total de 

contribuições. Já em 2013, a EJA aparece em 0,95% dos trabalhos. Nas edições seguintes, a 

porcentagem de trabalhos é de 1,02%, 1,35% e 1,03%, respectivamente. Esses dados não nos 

permitem afirmar claramente se houve avanço ou recuo da EJA no evento visto que em todos 

os anos analisados, a porcentagem de participação da modalidade mal ultrapassa os 2%. O 

que podemos afirmar é que a EJA esteve presente em todas as edições analisadas, o que já é 

um avanço para a modalidade. Entretanto ainda há uma grande lacuna entre os números reais 

e ideais já que proporção de trabalhos que tratam da EJA é ínfima. 

 

6.2.1 EJA nos ENPECs e as diferentes regiões brasileiras 

 

 

Figura 3 - Distribuição dos trabalhos apresentados nos ENPECs de acordo com região e ano do evento 

Fonte: Autores com base nos anais do ENPEC 
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Como se pode observar na Figura 3, a região que mais contribuiu ao longo dos anos 

com a produção relacionada à EJA e ao Ensino de Ciências foi a região Sudeste, com um total 

de 39 trabalhos apresentados, seguida do Nordeste e do Centro-Oeste, com 14 contribuições 

cada; a região Sul apresentou um total de oito trabalhos enquanto a Norte apresentou cinco. 

Apesar de o total apresentado na Figura 3 ser de 80, o total de trabalhos apresentados nesses 

cinco anos de ENPEC foi de 76. Essa diferença se deve porque há quatro trabalhos 

produzidos por autores oriundos de diferentes regiões do Brasil. No ano de 2011 houve uma 

parceria de Portugal com a região Sudeste. 

Conforme esperado por Sá et al. (2001), a região Sudeste foi a maior contribuidora. 

Concordamos com Francisco e Queiroz (2008) quando eles associam esse dado ao fato de a 

região abrigar um número elevado de Instituições de Ensino Superior (IES) de grande tradição 

em pesquisa no país, como a Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ).  

Comparando as contribuições da região Centro-Oeste apresentadas por Sá et al., 

(2011) e as analisadas neste trabalho, a região apresentou um incremento considerável. Desde 

o primeiro ENPEC, em 1997, até a sétima edição do evento, em 2009, a região produziu dois 

trabalhos sobre EJA. Já no intervalo por mim analisado, que compreende o período entre 2011 

e 2019, a região realizou 14 produções na modalidade EJA. 

O Sul, por sua vez, manteve constância no número de contribuições, apesar de esse 

número ser pouco expressivo diante das IES presentes na região e a concentração de recursos 

financeiros. As regiões Norte e, principalmente, Nordeste obtiveram um aumento expressivo 

em suas contribuições. Porém, para compreender o motivo desse aumento seria necessário um 

estudo mais aprofundado sobre as dinâmicas concernentes ao Ensino de Ciência nestas 

regiões. 

Francisco e Queiroz (2008) indicam que o fato de determinada região sediar o evento 

pode justificar uma maior contribuição nos trabalhos. Os dados obtidos no ano de 2019, 

entretanto, aparentam contradizer essa hipótese. Neste ano, o ENPEC ocorreu no Rio Grande 

do Norte, mas a região Nordeste manteve constância na produção em relação à edição anterior 

e o Centro-Oeste se destacou, superando inclusive o Sudeste. Contudo, os trabalhos 

analisados não abrangem a totalidade de trabalhos de cada região, mas apenas os trabalhos 

voltados para a EJA, ou seja, os dados nos permitem analisar apenas o comportamento da 

região no que tange a EJA e não no que tange o quantitativo geral do evento. Além disso, não 

é possível verificar a hipótese de Francisco e Queiroz (2008) já que nos anos de ENPEC 

analisados, a região Sudeste sediou três edições do evento, enquanto que as regiões Sul e 
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Nordeste sediaram apenas uma cada. É possível que haja variáveis que influenciem neste 

comportamento e que induzam a uma aparente contradição nas hipóteses dos autores. 

Conforme observamos a Figura 3, as regiões Norte e Sul apresentam 

comportamentos semelhantes no que tange à produção de trabalhos sobre EJA, em detrimento 

de suas diferentes realidades. A taxa de analfabetismo da região Norte entre pessoas de 15 

anos ou mais de idade segundo a PNAD no ano de 2018 foi de 7,98%, enquanto que o Sul 

apresentou 3,63%. Segundo a mesma pesquisa, a região Norte apresenta a maior taxa de 

“atraso escolar”, 16,8%, número que contribui para que a média nacional seja de 11%. A 

região Sul, por sua vez, é a penúltima colocada no ranking nacional, com um “atraso” de 

9,2%. Ainda segundo a PNAD de 2018, 56,4% da população de 25 anos ou mais da região 

Norte não concluiu a etapa do ensino básico obrigatório enquanto que na região sul o mesmo 

dado corresponde a 54,3%.  

De acordo com a Sinopse Estatística do ENCCEJA de 2019, o total de inscritos para 

a realização do exame na região Norte foi de 298.013 enquanto que o Sul apresentou mais que 

o dobro, com 673.925 matrículas. No que se refere ao número de estabelecimentos da EJA 

presente em cada região, o Norte conta com 3737 escolas e o Sul com 2833. Se compararmos 

esse número com a população dessas regiões, como disposto no capítulo 4, é possível 

perceber que a oferta de EJA na região Norte é duas vezes maior que na região Sul. 

Esses dados apontam para o fato de que os nortistas procuram terminar o ciclo de 

Educação Básica em ambiente escolar, cursando a EJA de fato. Já os sulistas apresentam uma 

busca maior pela certificação do que pela sala de aula, esvaziando as salas de EJA da região, 

provável motivo para que a produção sobre a modalidade na região esteja aquém do 

esperado.  

 

6.2.2 Física e EJA nos ENPECs: uma análise quantitativa 

 

A Tabela 4 apresenta os dados obtidos de acordo com o segmento de ensino e a 

disciplina abordada. A categoria Ciências abrange os trabalhos que se ocupam do Ensino 

Fundamental, enquanto as demais categorias (Física, Química e Biologia) tratam do Ensino 

Médio (EM). A categoria Indefinido refere-se aos trabalhos que tratam de assuntos 

transversais ao Ensino de Ciências na EJA, sem se dirigir a um segmento ou disciplina 

específicos. O total de trabalhos real é 76, mas há um trabalho em 2015 que se encaixa tanto 

em Ciências quanto em Biologia.  
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Tabela 4 - Distribuição dos trabalhos apresentados nos ENPECs de acordo com a disciplina e segmento de 

ensino 

ENPEC ANO Ciências Física Química Biologia Indefinido TOTAL 

VIII 2011 4 4 4 4 9 25 

IX 2013 3 2 2 0 3 10 

X 2015 3 2 3 4 2 14 

XI 2017 1 2 6 4 5 18 

XII 2019 2 2 1 3 2 10 

TOTAL/DISCIPLINA 13 12 16 15 21 77 

Fonte: Autores com base nos anais do ENPEC 

 

No que se refere à categoria de Ciências, houve uma frequente diminuição na 

produção desde o primeiro ano analisado até 2017. No ano seguinte houve um leve 

incremento que pode ser apenas uma flutuação. Nos trabalhos de Química também houve uma 

diminuição com exceção de 2017, ano em que o número de trabalhos apresentados no ENPEC 

alcançou seu ápice. A média de trabalhos sobre Biologia permaneceu equilibrada, com 

exceção do ano de 2013. Física, por sua vez, manteve a produção constante a partir de 2013, 

porém sensivelmente inferior às demais categorias. 

Se observarmos o total de trabalhos apresentados por disciplina ao longo dos anos 

analisados disposto na Tabela 4, é possível notar que há um equilíbrio entre as disciplinas e os 

segmentos de ensino. No entanto, se nos atentarmos somente aos trabalhos sobre o EM a 

disciplina de Física possui a menor contribuição na produção, reflexo de anos de uma 

presença quantitativa inferior às demais categorias, incluindo o Ensino Fundamental. 

 

6.3 EPEF  

Como se pode observar na Figura 4, a produção sobre a EJA nos EPEFs oscilou ao 

longo dos anos. O ano de 2010 apresentou o segundo maior número de trabalhos e no ano 

seguinte, a modalidade atingiu seu ápice no evento, com seis contribuições. Esse ápice pode 

ser explicado pelo fato de neste ano, ao invés do evento ocorrer nos moldes tradicionais de até 

então, ele ocorreu no formato de Encontrão da Física, em Foz do Iguaçu. Por questões 

financeiras, eventos de menor porte, como o EPEF, encontraram dificuldades com as despesas 

para sua realização. Como saída para este impasse, a SBF promoveu o primeiro Encontrão da 

Física, que reuniu diversos eventos, assim como diversas fontes de financiamento.  
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Figura 4 - Quantidade de trabalhos sobre a modalidade EJA apresentados nos EPEFs 

Fonte: Autores com base nos anais do EPEF 

 

No ano de 2012, houve uma queda de 50% no número de trabalhos comparado ao 

ano anterior. O menor desempenho foi o de 2014, com apenas um trabalho apresentado. No 

ano de 2016 houve um acréscimo na contribuição, assim como em 2018, último ano 

analisado, ano no qual a EJA obteve três aparições no evento.  

Se observarmos a Figura 5, podemos notar como a participação da EJA é ínfima 

quando comparada ao demais temas apresentados em seis EPEFs. Tendo em vista a 

significativa parcela da população que busca por esta modalidade e as especificidades da 

mesma, era esperada uma participação maior da EJA nos eventos. Quanto às demais 

publicações presentes no evento, o ano de 2010 apresentou o menor número de trabalhos 

dentre os anos analisados. Isso provavelmente se deve a dificuldades financeiras da época. O 

ano de 2011 apresentou um aumento no quantitativo de trabalhos. Como já mencionado, 

vemos como um dos motivos para isto a estrutura atípica na qual se deu a realização do 

evento, que obteve apoio de diversas fundações, como a Financiadora de Estudos e Projetos 

(FINEP), o Centro Latino-Americano de Física (CLAF), além das Fundações de Amparo à 

Pesquisa que usualmente apoiam eventos do tipo. 

Os anos subsequentes apresentaram uma participação menor que a edição de 2011, 

como esperado, visto que obtiveram menor apoio financeiro. No ano de 2016, apesar de o 

evento ter ocorrido num Encontrão como em 2011, o número de trabalhos não alcançou o 

mesmo quantitativo do primeiro Encontrão. Associamos isso ao menor financiamento obtido 

pelo encontro, se comparado ao primeiro, além do momento de grande instabilidade política 

https://www.claffisica.org.br/
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que o país atravessava. Em 2018 houve um aumento no quantitativo de trabalhos, mas 

aparenta ser apenas uma flutuação. 

 

 

Figura 5 - Comparação entre trabalhos sobre EJA e a quantidade total apresentados nos EPEFs 

Fonte: Autores com base nos anais do EPEF 

 

6.3.1 EJA nos EPEFs e as diferentes regiões brasileiras 

 

Conforme se pode observar na Figura 6, a região Sudeste foi a maior contribuidora 

na produção sobre EJA nos oito anos de SNEF analisados, com um total de 12 trabalhos. O 

segundo maior produtor foi o Nordeste, com cinco contribuições, seguido do Sul, com duas. 

O Centro-Oeste apresentou apenas um trabalho no ano de 2011 e a região Norte não esteve 

presente em nenhuma edição do evento no que se refere à modalidade.  

Como já discutido anteriormente, Francisco e Queiroz (2008) apresentam como 

hipótese para uma maior contribuição de determinada região em uma dada edição de um 

evento o fato de a região sediar o encontro. Essa hipótese é aparentemente confirmada no ano 

de 2011, visto que é o único ano em que a região Sul participou do evento. Porém, a hipótese 

não se sustenta já que, no ano de 2011 a região Nordeste apresenta o mesmo comportamento 

do ano de 2016, apesar de ter sediado o evento neste ano. Em 2018 o Nordeste apresentou, 

apesar da crise econômica que a região enfrentava, o auge nas contribuições, com dois 

trabalhos sobre EJA, sendo que a região que sediou esta edição do EPEF foi a Sudeste. 
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Figura 6 - Distribuição dos trabalhos apresentados sobre EJA nos EPEFs de acordo com a região brasileira 

Fonte: Autores com base nos anais do EPEF 

 

É notória a ausência da região Norte nas seis edições do evento analisadas visto que a 

região apresenta uma grande demanda pela EJA, como já mencionado anteriormente. 

Segundo o secretário para assuntos de ensino da SBF, Mauricio Kleinke, uma explicação para 

essa ausência é a dificuldade no deslocamento, visto que a maior parte das edições do evento 

ocorre na região Sudeste por conta do apoio da FAPESP. Ainda segundo Kleinke, o tempo de 

existência dos programas de pós-graduação da região Norte é pequeno se comparado aos de 

outras regiões. Como tais programas são responsáveis por maior parte das contribuições tanto 

no EPEF quanto no SNEF, Kleinke aponta como possível razão para a não participação do 

Norte a incipiência dos programas de pós-graduação da região. Esse mesmo motivo é 

apontado pelo secretário como razão para a tacanha participação da região Centro-Oeste no 

evento. O Sul também apresentou participações aquém do esperado se pensarmos na 

existência de IES de grande relevância e tradição nesta região. 

 

6.4 SNEF 

Podemos observar na Figura 7 que há uma constância na quantidade de trabalhos 

apresentados sobre EJA nos SNEFs, com exceção do ano de 2011, ano no qual houve uma 

queda nas contribuições provavelmente devido ao cenário econômico do país. 
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Figura 7 - Quantidade de trabalhos sobre a modalidade EJA apresentados nos SNEFs 

Fonte: Autores com base nos anais do SNEF 

 

Após a queda na produção sobre a modalidade em 2011, o número de trabalhos 

cresceu novamente, atingindo o dobro de contribuições em comparação com a última edição 

do evento. No próximo ano analisado, 2015, houve um pequeno aumento na produção, o que 

tornou esse ano o auge da EJA no evento, com um total de 10 trabalhos.  

A Figura 8 nos traz uma visão mais clara sobre o espaço que a EJA ocupa no evento 

quando comparado ao total de trabalhos. No que se refere ao total de trabalhos sobre temas 

diversos no evento, houve um aumento quantitativo sensível no período analisado. 

Felizmente, os dois anos de menor produção foram os dois primeiros analisados, o que 

evidencia o aumento nos trabalhos apresentados. Nos anos seguintes houve algumas 

oscilações nas contribuições, mas a média das últimas quatro edições é maior que a das duas 

primeiras. O ano em que mais houve trabalhos foi o de 2017, com um total de 705 

apresentações. O último ano analisado sofreu um decréscimo nas contribuições, atingindo um 

total de 506 trabalhos, quase 200 a menos que no último ano. 
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Figura 8 - Proporção de trabalhos sobre EJA apresentados nos SNEFs em comparação com o total de trabalhos 

Fonte: Autores com base nos anais do SNEF 

 

Quanto ao lugar ocupado pela EJA no evento, o maior espaço já preenchido pela 

modalidade foi em 2009, primeiro ano analisado, ano no qual a modalidade representou 

2,54% do total da produção. No ano seguinte, 2011, houve uma queda tanto no total de 

trabalhos como no espaço que a EJA ocupou no evento, já que a proporção foi de 1,19%, a 

menor do período analisado. Em 2013 essa proporção subiu para 1,40% e, no ano de 2015, 

atingiu 1,89%, a segunda maior do período analisado. Em 2017, apesar de haver apenas um 

trabalho sobre EJA a menos que em 2015, a modalidade constituiu somente 1,29% da 

produção visto que o número de trabalhos sobre EJA não acompanhou o crescimento do 

número total de trabalhos. O último ano analisado, 2019, representou a terceira maior 

colocação da modalidade no evento, compondo 1,61% dos trabalhos. Contudo, assim como 

nos eventos abordados anteriormente, não é possível afirmar se a participação da EJA cresce 

ou decresce a partir destes números, visto que por representar uma parcela muito pequena dos 

trabalhos apresentados no evento, qualquer variação de sua participação pode constituir 

apenas flutuação de dados. O que podemos afirmar é que, apesar de ínfima, a presença da EJA 

se mantém em todas as edições do SNEF analisados. Entretanto, a presença da EJA ainda é 

muito pequena, visto que o máximo de espaço que a modalidade representou no evento não 

correspondeu nem a 3% da produção. 
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6.4.1 EJA nos SNEFs e as diferentes regiões brasileiras 

 

 

Figura 9 - Distribuição dos trabalhos apresentados nos SNEFs de acordo com a região brasileira 

Fonte: Autores com base nos anais do SNEF 

 

Como é possível observar na Figura 9, a região que mais contribuiu nas produções 

sobre EJA apresentadas nos SNEFs foi a região Sudeste, com 27 trabalhos, sendo destaque 

em cinco dos seis anos analisados. A segunda maior contribuidora foi a região Nordeste, com 

um total de 11 publicações, seguida do Sul, com 8 trabalhos; a região Norte apresentou quatro 

trabalhos enquanto o Centro-Oeste apenas dois. 

Associamos o fato de a região Sudeste ser a maior contribuidora com o fato de haver 

um número elevado de Instituições de Ensino Superior (IES) de grande tradição em pesquisa 

no país, como já discutido quando analisamos a produção científica nos ENPECs. O último 

ano analisado foi o de menor participação da região, dado que aponta favoravelmente à 

hipótese de Francisco e Queiroz (2008) no que diz respeito ao número de contribuições de 

uma região estar atrelado ao local onde o evento foi sediado. No ano de 2019, o SNEF 

ocorreu na Bahia e a participação do Nordeste atingiu o ápice nos seis anos de SNEF 

analisados. O Sudeste, por sua vez, apresentou sua participação mínima. Porém, o ano de 

2011 apresenta dados contrários a essa hipótese porque a região que sediou o evento, o Norte, 

não apresentou comportamento diferente dos demais anos analisados. No entanto, as 

informações são insuficientes para comprovar esta hipótese visto que apenas duas das seis 

edições analisadas ocorreram fora da região Sudeste.  
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A segunda maior participação da EJA nos SNEFs é do Nordeste, apesar de a região 

não ter comparecido em dois anos do período analisado (2011 e 2015). A maior parcela de sua 

participação se concentra no último ano do evento. Como vimos, não há como associar esse 

incremento ao fato de a região ter sediado o evento neste ano. Então, consideramos necessário 

acompanhar o desenvolvimento da região nas edições futuras do evento a fim de compreender 

melhor os motivos desse aumento súbito. 

Apesar de a região Sul se assemelhar ao Sudeste no que tange à presença de IES de 

tradição de pesquisa no país e à concentração de recursos financeiros, o comportamento das 

regiões é muito distinto. Além de não ter comparecido em todos os anos do período analisado, 

a região Sul apresentou 19 contribuições inferiores ao Sudeste. Como visto no capítulo 4, a 

oferta de estabelecimentos de EJA, se comparada à população total de cada região, é maior na 

região Sul do que na Sudeste. Essa aparente contradição configura num possível objeto de 

estudo para quem quiser compreender melhor a dinâmica da produção científica da EJA 

nessas regiões. 
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7 FÍSICA NA EJA DO RIO DE JANEIRO  

Neste capítulo analisamos a conjuntura do Ensino de Física da EJA no estado do Rio 

de Janeiro, mas, primeiramente, realizamos um resgate histórico da organização da EJA no RJ 

no intuito de melhor compreender o cenário atual. 

O Ensino Médio na EJA da rede estadual do RJ se dá principalmente no formato de 

cursos presenciais nos Colégios Estaduais ou em cursos semipresenciais nos Centros de 

Educação de Jovens e Adultos (Cejas). Há também a possibilidade de certificação através do 

ENCCEJA. Desde 2013, o Programa Nova Política de Educação de Jovens e Adultos (Nova 

EJA ou NEJA) dita os moldes da modalidade oferecida pelo governo do RJ. 

A NEJA foi instituída sob justificativa de melhorar os resultados da educação de 

jovens e adultos. No ano de 2009, o Ensino Médio do estado do Rio de Janeiro ocupava a 26ª 

posição no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), principal indicador de 

ensino que norteava as ações da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro 

(SEEDUC) no concernente até mesmo à remuneração variável dos profissionais da educação 

(VENTURA, 2016). No intuito de reverter este cenário, foram realizadas diversas medidas. A 

NEJA foi a proposta do governo do Rio para solucionar os problemas educacionais referentes 

à modalidade.  

 

 

O Programa Nova EJA, instituído na Resolução 495120 (Cap.VI, art.31 e 32), [...] 

reestruturou a EJA Ensino Médio, impondo-lhe nova matriz curricular modular, 

elaborando e distribuindo o material didático e executando um programa específico 

de formação de professores. De acordo com essa Resolução, a NEJA ‘estrutura-se 

em 04 (quatro) módulos semestrais, totalizando 02 (dois) anos para a conclusão do 

Ensino Médio nesta modalidade’ (Art.31); o tempo de aula será de 50 minutos, 

garantindo 1.200 horas, duração mínima para essa etapa de ensino. Os módulos se 

organizam por disciplinas e as únicas ofertadas nos quatro módulos são Língua 

Portuguesa/Literatura e Matemática (VENTURA, 2016, p.18). 

 

 

De acordo com a autora, é possível perceber, na matriz curricular da NEJA, uma 

predileção pelas componentes curriculares Português e Matemática, visto que são as únicas 

matérias presentes em todos os módulos. A Física está presente nos módulos II e IV, o que 

implica em escolhas por parte do professor sobre o conteúdo que será abordado nesta etapa do 

ensino.  

 
20 Resolução SEEDUC 4951, de 04 de outubro de 2013 com base no processo 03/001/5612/13. Acessado pela 

autora em 13 de março de 2016 no link <https://www.jusbrasil.com.br/diarios/60068009/doerj-poder-executivo-

08-10-2013-pg-25>. 
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Ventura (2016) denuncia ainda que a oferta de EJA no RJ não é consonante com a 

ideia de reparar o direito à educação que foi negado. Pautada em Pinto (201621), ela afirma 

que há, aparentemente, uma preocupação maior em corrigir a distorção idade-série sem 

contestar as reais causas do problema. 

 

 

percebe-se a preocupação de se alocar tanto o jovem e adulto que esteja fora da 

escola quanto aqueles que já estão dentro dela, mas com defasagem idade-série. 

Dessa maneira, pode-se diminuir a distorção idade-série transferindo os alunos 

defasados, já presentes no sistema educacional (PINTO, 2016, p.42 apud 

VENTURA, 2016, p.21). 

 

 

Além disso, também há prevenção do “[...] impacto de um possível baixo desempenho 

desses alunos em situação de avaliação (SAEB e SAERJinho)” (IBID, p.21) que possa 

influenciar no IDEB. Tais ajustes de fato refletiram no desempenho do estado, que “[...] saiu 

‘do 15º lugar, no ranking 2011-2012, para a 3ª colocação em 2013-2014. [...] Já a defasagem 

idade-ano caiu de 60%, em 2007, para 43%, em 2011’” (Fundação Roberto Marinho22 apud 

VENTURA, 2016, p.20). 

No ano de 2017 houve outra grande mudança no campo educacional com o 

surgimento do Novo Ensino Médio. A lei nº 13.415/2017 trata de uma nova organização tanto 

curricular quanto da carga horária desta etapa do ensino. Apesar de a EJA não ser 

contemplada no documento, ela sofrerá implicações. 

No que diz respeito ao currículo, a lei se pauta na Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), que estipula paradigmas para a elaboração do currículo de toda a Educação Básica. 

O documento define de forma padronizada os objetivos de aprendizagem obrigatórios para os 

estudantes de todo o país. A reflexão acerca das especificidades de cada público, como o da 

EJA, não é contemplada na base. Caberá às redes de ensino pormenorizar o currículo da 

modalidade. Além disso, há a implementação dos itinerários formativos que, segundo o artigo 

4º da referida lei,  

 

 

[...] deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, 

conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, 

a saber: I - linguagens e suas tecnologias; II - matemática e suas tecnologias; III - 

 
21 PINTO, Sandro dos Santos. Política de formação para jovens e adultos trabalhadores: o currículo do 

programa Nova EJA para o ensino de Física no estado do Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado. Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Formação de Professores, da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro. São Gonçalo, 2016. 
22 Disponível em <http://www.frm.org.br/acoes/telecurso-autonomia/>. Acessado por VENTURA em 

01/06/2016. 
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ciências da natureza e suas tecnologias; IV - ciências humanas e sociais aplicadas; V 

- formação técnica e profissional”.  

 

 

No tocante a carga horária, a reforma estabelece que haja um aumento gradativo nas 

800 horas anuais até que seja alcançado o mínimo de 1200 horas em 2022. Esta mudança 

impacta diretamente o público da EJA, como evidenciam Barrios, Garcia e Czernisz (2018). 

Segundo as autoras, nos últimos anos a modalidade vem passando por um fenômeno chamado 

“Juvenilização” da EJA, que se dá devido à necessidade crescente dos estudantes do ensino 

médio regular entrarem precocemente no mundo do trabalho. Com o aumento da carga 

horária sem o devido amparo aos estudantes trabalhadores, eles provavelmente não 

conseguirão permanecer no ensino regular e migrarão para a EJA, intensificando tal 

fenômeno.  

No final de 2018, o Conselho Nacional de Educação atualizou as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio fazendo menção direta à EJA no artigo 17, que 

trata das formas de oferta e organização: 

 

 

§ 4º Na modalidade de educação de jovens e adultos deve ser especificada uma 

organização curricular e metodológica diferenciada para os jovens e adultos, 

considerando as particularidades geracionais, preferencialmente integrada com a 

formação técnica e profissional, podendo ampliar seus tempos de organização 

escolar, com menor carga horária diária e anual, garantida a carga horária mínima da 

parte comum de 1.200 (um mil e duzentas) horas e observadas as diretrizes 

específicas. 

§ 5º Na modalidade de educação de jovens e adultos é possível oferecer até 80% 

(oitenta por cento) de sua carga horária a distância, tanto na formação geral básica 

quanto nos itinerários formativos do currículo, desde que haja suporte tecnológico - 

digital ou não - e pedagógico apropriado (BRASIL, 2018, p.9). 

 

 

Há dois problemas principais nessas medidas, como apontam Barrios, Garcia e 

Czernisz (2018). A carga horária mínima será maior que as 1200 horas por conta dos 

itinerários formativos, o que pode gerar um aumento nos anos de permanência dos estudantes 

da EJA na escola. Além disso, a formação dos trabalhadores tem grande potencial de 

precarização devido à possibilidade de realizar até 80% da carga horária no modelo de 

educação à distância. 

Ainda segundo as autoras, “[...] o ‘Novo Ensino Médio’ não está sendo pensado para 

os filhos da classe trabalhadora, o que evidencia uma contradição, uma vez que, na maioria 

das vezes, são estes sujeitos que ocupam a escola pública” (p.55). Pensar uma educação em 

tempo integral sem políticas públicas de permanência na escola, como bolsas de auxílio para 

os estudantes que precisam gerar renda, é promover a evasão escolar. 
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Atualmente, devido à pandemia de COVID-19, o cenário educacional atravessa uma 

fase atípica. No Brasil, as complicações devido ao vírus foram agravadas em função da 

balbúrdia política e do descaso das autoridades com a saúde pública. Por conseguinte, a 

população se deparou com muitos desafios e poucas soluções.  

No intuito de melhor compreender as implicações de tal cenário na educação carioca, 

organizamos a Tabela 5 onde podemos observar a partir dos dados que o número de 

estudantes matriculados na EJA diminuiu substancialmente. No intervalo de dois anos, as 

matrículas do ensino fundamental no ensino regular apresentaram uma leve oscilação, 

enquanto que na EJA houve uma queda de aproximadamente 75%. O ensino médio, por sua 

vez, apresentou um incremento de 10% das matrículas no ensino regular devido 

provavelmente à migração dos discentes das redes particulares de ensino. A mesma etapa na 

EJA, no entanto, apresentou uma redução de cerca de 25%.  

 

Tabela 5 - Número de matrículas da EJA antes e durante a pandemia de COVID-19 

 Ensino Regular EJA 

 2019 2021 2019 2021 

Ensino 

Fundamental 
161.516 158.727 29.273 6.839 

Ensino Médio 432.387 478.336 108.459 82.417 

Fonte: Autores com base na Sinopse Estatística da Educação Básica de 2019 e no site23 da Secretaria de Estado 

de Educação do Rio de Janeiro. 

 

É possível perceber que a EJA foi mais sensível a esse quadro caótico instaurado na 

educação. Isso se deve ao fato de que o público desta modalidade é constituído por jovens e 

adultos trabalhadores da camada menos abastada do tecido social, grupo mais atingido pelas 

mazelas da pandemia. Seja pela necessidade de ficar em casa com os filhos, pela maior carga 

de trabalhos domésticos ou mesmo pela necessidade de trabalhar para sobreviver, parte dos 

sujeitos da EJA precisaram parar os estudos. 

Outro motivo para essa evasão observada na EJA pode ser um dos desafios que 

foram postos à educação como um todo: o de educar de forma remota. Como o isolamento 

social se fez necessário, o ensino presencial já não era possível. Foi proposto então que o 

ensino fosse realizado de forma remota através da internet. Durante a execução desta 

 
23 RIO DE JANEIRO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO. Seeduc em 

Números. Disponível em: https://www.seeduc.rj.gov.br/mais/seeduc-em-n%C3%BAmeros. Acesso em: 27 ago. 

2021. 
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proposta, os profissionais da educação perceberam que muitos dos estudantes não possuíam o 

equipamento necessário para estudar online e/ou não possuíam acesso à internet.  

Na tentativa de solucionar o problema da falta de conectividade, o governo no RJ 

lançou no início de março de 2021 um aplicativo no qual os discentes, tanto do ensino regular 

quanto da EJA, podem acessar o material didático com a possibilidade de não consumir dados 

de internet móvel. O Applique-se tem como objetivo promover a interação entre docente e 

discentes além de fornecer conteúdos digitais como videoaulas, podcasts e materiais de apoio 

para estudo e atividades para discentes e docentes da rede estadual fluminense. Ele também 

possui as funções de videoconferência e chat para fomentar o diálogo em sala de aula. 

 

 

Figura 10 - Ícone do aplicativo Applique-se 

Fonte: Site da Seeduc 

 

Figura 11 - Tela inicial do Applique-se 

Fonte: Site da Seeduc 

 

 

7.1 ANÁLISE CURRICULAR COMPARATIVA: EJA E ENSINO REGULAR 

 

No intento de conhecer parte deste material, analisamos as Orientações de Estudo 

(OE) de Física sobre eletricidade e magnetismo fornecidas pelo Applique-se. Na EJA este 
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tema é abordado no primeiro bimestre do módulo quatro, enquanto que no ensino regular é 

nos dois primeiros bimestres da 3ª série.  

A Figura 12 apresenta as capas das OE de física no ensino regular e na EJA 

respectivamente, onde os estudantes de cada modalidade são ilustrados. Como discutimos 

anteriormente, a EJA é constituída por um público de jovens e adultos trabalhadores com 

características e demandas diferentes dos discentes do ensino regular. Apesar disto, a 

ilustração usada para os públicos é a mesma. Não obstante alguns possam afirmar que tal 

observação é uma frivolidade e que não se deve julgar um livro pela capa, observamos que a 

tônica dada à EJA pelo documento observa o mesmo princípio constatado na capa. A EJA é 

vista não como uma modalidade diferente com suas especificidades, mas como uma 

ramificação do ensino regular que requer apenas um resumo do conteúdo. 

 

  
 

Figura 12 - Capas das OE de Física que tratam do tema eletricidade no ensino médio regular X EJA 

Fonte: Seeduc/RJ. Orientações de estudo. Física 3ª série e Módulo IV. 2021. 

 

O primeiro contato com o documento causa ainda um estranhamento devido à 

ausência de padronização, tanto em sua formatação quanto no uso de alguns termos diferentes 

para se referir ao mesmo objeto. Podemos perceber isto numa das primeiras páginas dos 

documentos, destinada aos objetivos de aprendizagem. Como destacado na Figura 13, as OE 

para o ensino regular se referem à Física como disciplina, enquanto que as para a EJA usam o 

termo componente curricular, termo utilizado também na BNCC. 

É possível perceber também que a “meta” dos documentos é a mesma para ambas 

modalidades: “Apresentar alguns tópicos de eletricidade no estudo da Física alinhados com o 

edital do ENEM” (SEEDUC/RJ, 2021, p.4). O fato de o principal objetivo do documento estar 

atrelado ao edital do ENEM ao invés de preconizar a formação crítica dos estudantes para a 

cidadania ou sua preparação para a continuação dos estudos ou para o ingresso ao mundo do 
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trabalho é um tanto decepcionante. Até mesmo o Novo Ensino Médio, mesmo sendo alvo de 

inúmeras críticas, é pautado na BNCC, que apresenta fins mais nobres para a educação do que 

aprender o necessário para a realização de uma prova. 

 

   
Figura 13 - Objetivos de aprendizagem das OE do ensino regular X EJA 

Fonte: Seeduc/RJ. Orientações de estudo. Física 3ª série e Módulo IV. 2021, p.5/p.4. 

 

Ao analisar os objetivos de aprendizagem presentes nos documentos, notamos que os 

eles são os mesmos para as duas modalidades, a não ser pela ausência de alguns deles na EJA, 

como ilustramos nos quadros 5 e 6. Esta escolha possivelmente foi feita em função da menor 

carga horária disponível na EJA, o que requer uma seleção dos conteúdos mais relevantes 

pelos professores responsáveis pela elaboração do documento. 
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Quadro 5 - Objetivos de aprendizagem das OE sobre eletricidade no ensino regular X EJA 

OBJETIVO ENSINO 

REGULAR 

EJA 

Definir corrente elétrica X X 

Enumerar bons e maus condutores X X 

Compreender a condutividade elétrica em termos da distribuição microscópica de 

cargas 

X 
 

Enunciar a Lei de Ohm X X 

Relacionar resistência com resistividade X 
 

Definir resistência elétrica X X 

Aplicar a Lei de Ohm para condutores X X 

Conceituar potência dissipada em resistores e saber calculá-la em termos da corrente 

tensão e resistência 

X X 

Identificar efeitos desejados e indesejados da dissipação térmica em resistores X X 

Saber utilizar e descrever o funcionamento de medidores de corrente e medidores de 

tensão  

X 
 

Determinar a resistência equivalente de uma associação de resistores em série X 
 

Determinar a resistência equivalente da associação de resistores em paralelo X 
 

Determinar a resistência equivalente em circuitos mistos  X 
 

Calcular as diferenças de potencial e correntes em trechos de circuitos de resistores 

associados em série, em paralelo e em circuitos mistos 

X 
 

 Determinar a potência dissipada em associação de resistores  X X 

Fonte: Autores com base nas Orientações de Estudo da Seeduc/RJ 
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Quadro 6 - Objetivos de aprendizagem das OE sobre magnetismo no ensino regular X EJA 

OBJETIVO ENSINO 

REGULAR 

EJA 

Reconhecer as características do campo magnético X X 

Calcular o campo magnético produzido por correntes X X 

Conhecer as propriedades do campo magnético terrestre X X 

Descrever as propriedades magnéticas dos materiais X X 

Calcular o campo magnético em solenoides com núcleo ferromagnético X 
 

Descrever o efeito do campo magnético em correntes X 
 

Calcular a força sobre um fio reto conduzindo corrente em um campo magnético 

uniforme 

X 
 

Conceituar fluxo magnético X 
 

Relacionar variação do fluxo magnético com força eletromotriz X 
 

Calcular a força eletromotriz e a corrente em situações e a corrente em situações 

simples de variação de fluxo magnético 

X 
 

Enunciar a Lei de Faraday-Lenz X 
 

Descrever e compreender o funcionamento de geradores elétricos X 
 

Compreender geradores como conversores de energia mecânica em energia elétrica X 
 

Fonte: Autores com base nas Orientações de Estudo da Seeduc/RJ 

  

No que concerne à explanação do conteúdo, percebemos a repetição do texto na 

maior parte dos documentos. Em alguns pontos há um trecho adicionado ou retirado, mas é 

perceptível que o texto é o mesmo. Para exemplificar, destacamos a seção inicial da aula 

sobre eletricidade nas figuras 14 e 15. É possível notar que o texto é o mesmo, com exceção 

de alguns esclarecimentos extra sobre unidades de medida no material da EJA sinalizado em 

vermelho na imagem 
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Figura 14 - Seção inicial sobre eletricidade das Orientações de Estudo para o ensino regular 

Fonte: Orientações de Estudo da Seeduc/RJ. 2021a, p.6. 

 
Figura 15 - Seção inicial sobre eletricidade das Orientações de Estudo para a EJA. Destaque dos autores. 

Fonte: Autores com base nas Orientações de Estudo da Seeduc/RJ. 2021, p.8. 
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Houve algumas diferenças no tocante ao conteúdo, como a aula 6 sobre aparelhos de 

medição elétrica, representada na Figura 16, que consta nas OE do ensino regular. As 

informações desta aula se fizeram necessárias na aula sobre o experimento de Oersted do 

segundo bimestre. Supomos que pelo fato de a experiência não ser tratada na EJA, esta aula 

foi omitida do material. No entanto, como podemos observar na imagem, a apresentação feita 

na aula é rasa e se refere apenas ao amperímetro e ao voltímetro 

Outra diferença foi a presença maior da contextualização no material da EJA, apesar 

de ser de forma simplista e escassa. Percebemos duas frases que buscavam relacionar 

conceitos da Física com situações do cotidiano do estudante e as destacamos nas figuras 17 e 

18. Apesar de tais questões serem mais pensadas pelos sujeitos da EJA, que são em sua 

maioria adultos que possuem responsabilidades financeiras, acreditamos que seria importante 

apresentar tais questões também no material dedicado aos discentes do ensino regular. 

 

 
Figura 16 - Aula sobre aparelhos de medição elétrica das OE do ensino regular 

Fonte: Orientações de Estudo da Seeduc/RJ. 2021a, p.13. 
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Figura 17 - Tentativa de contextualização presente nas OE da EJA 

Fonte: Autores com base nas Orientações de Estudo da Seeduc/RJ. 

 

 
Figura 18 - Tentativa de contextualização presente nas OE da EJA 

Fonte: Autores com base nas Orientações de Estudo da Seeduc/RJ 

 

Além do conteúdo, foram disponibilizados alguns problemas para que os estudantes 

resolvessem. Eles são, em sua totalidade, exercícios de vestibulares e concursos militares, 

como afirmam os próprios autores nas considerações finais de cada documento. As questões 

selecionadas foram as mesmas para ambas modalidades, com a diferença de que a quantidade 

proposta para a EJA foi menor. No Quadro 7 elencamos todas as atividades sobre eletricidade 
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e magnetismo evidenciando a modalidade na qual elas foram propostas. Cabe ressaltar que 

algumas questões foram modificadas no material da EJA, mas as alterações feitas não 

implicaram mudanças no nível de dificuldade das questões. Em sua maioria, os autores apenas 

retiraram as alternativas e transformaram questões objetivas em discursivas. 

 

Quadro 7 - Questões sobre eletricidade e magnetismo presentes nas Orientações de Estudo de Física do Ensino 

Médio regular e da EJA 

QUESTÃO REGULAR EJA QUESTÃO REGULAR EJA 

E01 X X E17  X 

E02 X X* E18  X 

E03 X  E19  X 

E04 X X* E20  X* 

E05 X  M01 X  

E06 X  M02 X  

E07 X X M03 X  

E08 X  M04 X  

E09 X X* M05 X  

E10 X  M06 X  

E11 X  M07 X  

E12 X  M08 X  

E13 X  M09 X  

E14 X  M10 X  

E15 X  M11  X 

E16 X   

Legenda: 

• A primeira letra da classificação da questão evidencia o conteúdo da mesma. Exemplo: E01 = primeira 

questão sobre eletricidade 

• * Questões modificadas 

Fonte: Autores com base nas Orientações de Estudo da Seeduc/RJ 

 

De forma geral, o conteúdo abordado no ensino regular é mais extenso do que na 

EJA, mas é tratado de forma mais resumida. Notamos a inexistência do aspecto histórico da 

ciência, como preconiza a BNCC ao afirmar que a “[...] contextualização social, histórica e 
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cultural da ciência e da tecnologia é fundamental para que elas sejam compreendidas como 

empreendimentos humanos e sociais” (BRASIL. 2018, p.549), com exceção de um trecho das 

OE da EJA que associava a unidade de medida de tensão ao físico Alessandro Volta. 

Apesar de não sabermos sob que circunstâncias os professores responsáveis foram 

submetidos para elaborar o documento, no fim de contas essas são as orientações de estudo 

fornecidas aos discentes do estado do RJ. O material se assemelha mais à uma apresentação 

de fórmulas do que com a intenção dos autores de “[...] apresentar o conteúdo de física 

sempre ligado a situações práticas, simples e reais” (Seeduc/RJ, 2021, p.23). Concluímos que 

o material possui uma qualidade muito aquém do esperado considerando as diretrizes dos 

documentos que orientam o Ensino de Física, como a BNCC e as antigas recomendações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) que fomentam as práticas 

investigativas e o letramento científico e preterem a resolução de problemas algébricos 

mecânicos e sem significado para o discente. 
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8 PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

Neste capítulo propomos uma sequência didática para o terceiro ano do Ensino Médio 

da EJA que tem como tema o consumo de energia. Ela é dividida em “blocos”, que são 

conjuntos de aulas dedicados a aprofundar um determinado aspecto do conteúdo e são 

marcados por um enfoque maior de determinada abordagem ou ainda pelo uso de determinado 

recurso didático. A Figura 19 apresenta um panorama geral dos cinco blocos desta sequência 

e introduz a tônica de cada um deles. Este conjunto de atividades demanda um total de nove 

tempos/aulas de 50 minutos e os planos de cada uma dessas aulas encontram-se como 

apêndice 11.3 (p.93-105).  

 

 

Figura 19 - Blocos da sequência didática segundo abordagem ou recurso didático 

Fonte: Autores 

 

O primeiro bloco tem como objetivo principal checar as concepções alternativas que 

os discentes possuem acerca do tema. Para isto, deve ser requisitado previamente que eles 

tragam dados sobre os aparelhos eletrônicos de suas residências, como consumo, potência, 

voltagem e amperagem, que normalmente são encontrados no corpo dos aparelhos ou na 
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Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), por exemplo. Alternativamente, o 

professor pode fornecer os dados para a discussão, preferencialmente em imagens a fim de 

que os estudantes comprovem que as especificações estão disponíveis nos aparelhos 

domésticos. É preferível, entretanto, que esse levantamento seja realizado pelos discentes. Em 

sala de aula a turma se organizará em grupos para comparar os dados pesquisados e discutir 

sobre o significado de cada um deles.  

Nessa etapa, cada grupo irá registrar as principais ideias discutidas. A escolha do 

formato desse registro, que pode ser no formato de fichamento, caberá aos estudantes de 

modo que eles se sintam mais confortáveis para produzi-lo. Esse texto deve conter afirmações 

como “percebemos que a potência do chuveiro é mais alta que outros aparelhos e acreditamos 

que é porque ele ‘puxa’ mais energia” ou “a voltagem dos aparelhos de João são todos 220V, 

mas os de Maria são 110V porque a rede que abastece a casa deles é diferente”. Nesse 

momento, o importante não é o rigor conceitual, mas checar qual a concepção que os 

discentes trazem sobre essas grandezas. O uso de termos como voltagem e amperagem podem 

surgir no discurso da turma visto que é como a linguagem popular se refere à tensão e 

corrente elétricas. É importante ressaltar que isto não configura um erro, mas meramente uma 

linguagem diferente. O termo técnico deve ser introduzido pelo professor posteriormente. 

Ao final da discussão em grupo, a turma irá se reunir para socializar os pontos que 

discutiram. Nessa etapa, o professor deve mediar a conversa a fim de sistematizar os 

conceitos a partir das hipóteses de cada grupo. O professor pode fazer perguntas como “o que 

vocês perceberam sobre a tensão?” ou “que grandeza física vocês associam ao maior consumo 

de energia?”. Partindo das falas de cada grupo, o professor pode construir dialogicamente a 

noção de que a potência mede o quanto de energia um aparelho consome num período de 

tempo ou que a corrente que flui por um chuveiro depende de suas resistência e tensão, como 

equacionado na lei de Ohm. Nessa etapa o professor deve apresentar os termos físicos para 

cada grandeza sem hierarquizar as linguagens popular e científica. O tempo previsto para esse 

primeiro bloco é de uma aula.  

O segundo bloco é dedicado à abordagem do efeito Joule a partir da percepção do 

aquecimento de aparelhos elétricos tomando como base apontamentos feitos pelos estudantes 

na discussão da aula anterior. Na aula 2, o professor deve discutir com a turma os fatores que 

influenciam nesse aquecimento a partir do experimento 1 descrito no plano de aula 2 presente 

no apêndice 11.3.2 (p.94-98), ilustrado nas figuras 20, 21 e 22. A montagem e realização do 
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experimento foram executadas em detalhe num vídeo24 que disponibilizamos para que o 

professor compreenda melhor como explorá-lo em sala de aula. 

 

 

Figura 20 - Trecho sobre experimento 1 do plano de aula 2 

Fonte: Autores 

 

 
24 https://www.youtube.com/watch?v=-qZ6FZrpg00 

https://www.youtube.com/watch?v=-qZ6FZrpg00
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Figura 21 - Trecho sobre experimento 1 do plano de aula 2 

Fonte: Autores 

 

Figura 22 - Trecho sobre experimento 1 do plano de aula 2 

Fonte: Autores 
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Antes da execução do experimento é interessante que o professor dialogue com a 

turma a fim de conhecer as hipóteses dos estudantes sobre o que aconteceria com o grafite ao 

realizar a conexão, como abordado no recorte do plano de aula acima. O professor deve ser 

cauteloso para não induzir respostas durante o diálogo. Perguntas como “vocês acham que o 

grafite vai ficar incandescente?” são demasiado diretivas. Perguntas do tipo “vocês acham que 

irá acontecer algo quando eu conectar o grafite?” são mais adequadas. Ao final desta etapa o 

professor deve extrair do diálogo com a turma a relação de proporcionalidade entre espessura 

do condutor e aquecimento devido ao efeito Joule. Caso não seja possível realizar o 

experimento, sugiro o uso do vídeo que produzimos do experimento que citamos 

anteriormente, o qual foi inspirado no vídeo25 produzido por Alex Amorim.  

A etapa final da primeira aula do bloco dois é dedicada à discussão sobre os perigos 

que podem ser causados pelo efeito Joule. O professor pode demonstrar como é possível que 

haja combustão devido à relação entre resistência e espessura de um condutor com base no 

experimento 2, como explicado nas figuras 23 e 24 retiradas do apêndice 11.3.2 (p.94-98). Tal 

demonstração também está disponível no vídeo26 disponibilizado pelo canal do YouTube 

“Fisica Universitária” que foi listado no apêndice acima. 

 

 
25 https://www.youtube.com/watch?v=kiIXDGypqks&t=112s 
26 https://www.youtube.com/watch?v=voIcxwNj7qs 

https://www.youtube.com/watch?v=kiIXDGypqks&t=112s
https://www.youtube.com/watch?v=voIcxwNj7qs
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Figura 23 - Trecho do plano de aula 2 que consta no apêndice 11.3.2  e descreve o experimento 2 

Fonte: Autores 

 

 

Figura 24 - Trecho do plano de aula 2 que consta no apêndice 11.3.2  e descreve o experimento 2 

Fonte: Autores 
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Na aula seguinte deste mesmo bloco, deve ser realizada uma atividade prático-

experimental onde os discentes, em grupos, escolherão condutores para uma residência. A 

escolha deve ser pautada nos conceitos aprendidos de modo a minimizar a “perda” de energia 

pelo aquecimento dos aparelhos considerando a minimização do efeito Joule e os custos 

atrelados ao material escolhido, tanto na instalação elétrica quanto na conta de luz. Além 

disso, a turma deve estar consciente de que essas escolhas implicam na segurança da casa e 

podem prevenir incêndios. 

Para isto, os estudantes precisam escolher uma casa modelo para a atividade, pesquisar 

o preço médio de fiações elétricas e a resistividade dos materiais mais comuns utilizados para 

este fim. Esta pesquisa pode ser realizada com o auxílio dos smartphones dos discentes, caso 

eles possuam acesso à Internet, mas é preferível que o professor organize esta aula no 

laboratório de informática da escola, se houver. Ordinariamente, as bibliotecas, laboratórios 

de ciências e informática e espaços afins não são abertos no contraturno das escolas, que é o 

horário que a EJA via de regra ocupa. Contudo, é importante que os professores da EJA 

busquem, sempre que possível, ocupar esses espaços já que eles pertencem não só aos 

discentes do ensino regular, mas também aos jovens e adultos do contraturno. 

Ao final da aula, os grupos devem ter estipulado quais condutores utilizarão em toda a 

casa dispondo, por exemplo, de tabelas de preços e um levantamento da quantidade de fiação 

a ser comprada. Devem também realizar uma estimativa de quanta energia será poupada e 

como isto irá impactar nas futuras contas de luz. Contudo, não deve ser fornecido um roteiro 

contendo as informações necessárias para a tomada de decisões. Cabe ao professor 

unicamente apresentar o problema a ser resolvido e as informações desejadas ao final da 

atividade. O julgamento de que dados são relevantes para a resolução é de responsabilidade 

dos grupos.  

Na aula seguinte a turma irá socializar as decisões tomadas e dialogar sobre a eficácia 

delas. O professor deve favorecer o diálogo entre a turma de forma a que os discentes reflitam 

sobre o trabalho desenvolvido por seus grupos e por seus pares. Para avaliar se o senso crítico 

dos estudantes foi promovido, o professor deve examinar os critérios para a tomada de 

decisão de cada grupo. Num segundo momento o professor deve propor que os discentes 

pensem em soluções para um problema do dia a dia que envolve planejamento financeiro, 

como ilustrado na Figura 25. 
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Figura 25 - Trecho do plano de aula 4 presente no apêndice 11.3.4. 

Fonte: Autores 

 

Este exercício configura numa possibilidade a mais de o professor examinar o senso 

crítico dos discentes. O professor pode checar se a turma consegue propor soluções sem 

preterir o que foi aprendido em sala de aula por uma facilidade momentânea que ameaça a 

segurança e causa transtornos financeiros a longo prazo. Para este segundo bloco da sequência 

didática estão previstas três aulas. 

O terceiro bloco desta sequência didática não se restringe aos tempos em sala de aula, 

porque deve ocorrer em paralelo às atividades do primeiro e do segundo blocos. Este bloco 

tem como objetivo principal a leitura de quatro textos didáticos e não-didáticos a fim de 

contextualizar os conhecimentos trabalhados em aula. Cada estudante deve ficar responsável 

por escolher um texto sobre os temas perda e/ou consumo de energia, incêndios elétricos e/ou 

efeito joule. Os outros três textos são os pré-selecionados pelo professor. O intuito é trazer 

diferentes discursos para ampliar o repertório dos estudantes a fim de que eles percebam as 

relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Ao final de cada leitura, os discentes devem 

realizar um fichamento dos textos para fins de avaliação.  

O primeiro texto27 sugerido é um trabalho de divulgação científica da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que trata das “perdas” de energia que ocorrem ao 

longo das redes de distribuição. Este texto foi escolhido com base na afirmação de Silva e 

Almeida (2005) de que o discurso da divulgação científica favorece o deslocamento do 

discurso pedagógico autoritário presente tanto na prática de alguns professores quanto no 

imaginário dos estudantes.  

O segundo trata-se de uma reportagem28 da Agência Brasil que problematiza o apagão 

no Amapá em 2020 e o associa ao superaquecimento de componentes de um transformador. A 

 
27 https://www.aneel.gov.br/metodologia-distribuicao/-

/asset_publisher/e2INtBH4EC4e/content/perdas/654800?inheritRedirect=false 

 
28 https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-11/apagao-no-amapa-nao-foi-provocado-por-raio-diz-

laudo#:~:text=Inc%C3%AAndio%20no%20transformador%20foi%20provocado%20por%20superaquecimento

https://www.aneel.gov.br/metodologia-distribuicao/-/asset_publisher/e2INtBH4EC4e/content/perdas/654800?inheritRedirect=false
https://www.aneel.gov.br/metodologia-distribuicao/-/asset_publisher/e2INtBH4EC4e/content/perdas/654800?inheritRedirect=false
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-11/apagao-no-amapa-nao-foi-provocado-por-raio-diz-laudo%23:~:text=Inc%C3%AAndio%20no%20transformador%20foi%20provocado%20por%20superaquecimento&text=O%20inc%C3%AAndio%20provocou%20um%20apag%C3%A3o,e%20isso%20gerou%20o%20inc%C3%AAndio
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-11/apagao-no-amapa-nao-foi-provocado-por-raio-diz-laudo%23:~:text=Inc%C3%AAndio%20no%20transformador%20foi%20provocado%20por%20superaquecimento&text=O%20inc%C3%AAndio%20provocou%20um%20apag%C3%A3o,e%20isso%20gerou%20o%20inc%C3%AAndio
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matéria foi escolhida por introduzir na discussão os atores envolvidos, como as empresas 

privadas responsáveis pela transmissão de energia do estado, o que nos cativou pelo grande 

potencial de contextualização (RICARDO, 2010) e problematização dos estudantes sobre suas 

próprias realidades. Uma alternativa que atende os mesmos requisitos é outra reportagem29, 

mas do jornal El País, que trata do incêndio no Ninho do Urubu, o Centro de Treinamento do 

Flamengo. A comoção devido a tragédia repercutiu nacionalmente em virtude da morte 

prematura de dez jovens. Abordar este delicado tema com discentes da EJA pode ajudar a 

mensurar a importância de realizar instalações elétricas de forma correta e as penosas 

consequências de não fazê-las.  

O terceiro texto é um artigo científico sobre o processo que Joule viveu em busca de 

substituir o motor a vapor pelo elétrico. Esta publicação foi escolhida com a finalidade de que 

a turma pudesse perceber que a ciência não é linear, mas é construída nos vaivéns vivenciados 

por diversos cientistas em busca de respostas a demandas socioeconômicas. Esse texto 

explora especificidades técnicas sobre a tentativa de Joule em substituir o motor a vapor pelo 

elétrico e a consequente reorientação de seu “pensamento tecnicista para o científico” 

(QUEIRÓS; NARDI; DELIZOICOV, 201430, p.99). Há outro artigo31 dos mesmos autores 

que apresenta o tema privilegiando as influências de outros teóricos e do contexto 

sociocultural no trabalho do cientista. No texto, os autores abordam, além de outros pontos, o 

processo de expropriação dos meios de produção decorrente do processo de mecanização 

sofrido por trabalhadores da época, tema muito atual e pertinente para a classe trabalhadora. 

Caso o professor queira aplicar esta sequência didática no futuro, pode escolher novos 

textos com base nos critérios para seleção expostos acima. 

O quarto bloco é destinado à produção textual em grupo. Desde a primeira aula da 

sequência o professor deve avisar aos estudantes que eles produzirão um texto sobre consumo 

de energia de modo que eles possam refletir sobre a atividade a ser realizada. Para esta etapa 

da sequência didática estão previstas duas aulas para a produção dos textos e duas para a 

 
&text=O%20inc%C3%AAndio%20provocou%20um%20apag%C3%A3o,e%20isso%20gerou%20o%20inc%C3

%AAndio 

 
29 https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/08/deportes/1549628820_314191.html 

 
30 QUEIRÓS, Wellington Pereira de; NARDI, Roberto; DELIZOICOV, Demétrio. A produção técnico-científica 

de James Precott Joule: uma leitura a partir da epistemologia de Ludwig Fleck. Investigações em Ensino de 

Ciências, v. 19, n. 1, p. 99-116, 2014. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/135423>. 
31 QUEIRÓS, Wellington Pereira de; NARDI, Roberto; DELIZOICOV NETO, Demétrio. As influências teóricas 

e do contexto sociocultural no trabalho técnico científico de James Prescott Joule: contribuições para a formação 

de professores de física. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, [S.L.], v. 36, n. 3, p. 675-703, 5 dez. 2019. 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). http://dx.doi.org/10.5007/2175-7941.2019v36n3p675. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-11/apagao-no-amapa-nao-foi-provocado-por-raio-diz-laudo%23:~:text=Inc%C3%AAndio%20no%20transformador%20foi%20provocado%20por%20superaquecimento&text=O%20inc%C3%AAndio%20provocou%20um%20apag%C3%A3o,e%20isso%20gerou%20o%20inc%C3%AAndio
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http://hdl.handle.net/11449/135423
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socialização da produção. O intuito da atividade é estimular que os discentes exponham os 

conhecimentos aprendidos não de forma descritiva, como se reproduzissem um texto de livro 

didático (CASSIANI; GIRALDI; LINSINGEN, 2012), mas sim significando-os num contexto 

de divulgação da ciência.  

Na primeira aula deste bloco a turma receberá o enunciado que consta no apêndice 

11.3.5 (p.102) e que está ilustrado na Figura 26. Nesse momento o grupo terá a oportunidade 

de refletir e discutir sobre demandas dos entornos da escola que dialoguem com o conteúdo 

aprendido. O professor deve orientar os grupos a pensar suas produções de modo que 

consigam realizar, no momento seguinte, a divulgação do material para o público escolhido. 

Além disso, o professor pode auxiliar a turma quanto à linguagem usada para cada grupo-

alvo.  

 

Figura 26 - Recorte do plano das aulas 5 e 6 que consta no apêndice 11.3.5. 

Fonte: Autores 

 

Ao final da primeira aula deste bloco, cada grupo deve ter definido o tipo de texto a 

ser produzido, o público-alvo e o tema. Durante a segunda aula os grupos deverão realizar a 

produção textual e planejar estratégias para atingir seu público-alvo. Nesta etapa o professor 

tem de orientar os estudantes para que eles pensem em maneiras de obter respostas do público 

escolhido de modo a saber se seus objetivos foram alcançados e que impacto sua produção 

causou. 

Na terceira aula deste bloco cada grupo poderá ouvir opiniões sobre sua produção 

durante a apresentação para a turma. Nesse momento, o professor deve incentivar que os 

discentes contribuam para o aperfeiçoamento do trabalho de seus pares. Depois da aula, cada 

grupo terá a oportunidade de repensar e refazer algum aspecto de seu texto, caso julgue 

necessário. A última aula do bloco será destinada à divulgação, como ilustrado na Figura 27. 
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Com as novas tecnologias, a divulgação online é possível, o que pode levantar 

questionamentos sobre a aptidão dos sujeitos da EJA para tal tarefa. Essa questão está atrelada 

à ideia de que as turmas dessa modalidade são compostas por idosos, o que não é a realidade 

atual da EJA. Segundo pesquisa realizada por Acosta, Acosta e Bierhalz (2014), num grupo 

de 36 discentes, 22 pessoas tinham menos de 30 anos e se afastaram da escola há menos de 

cinco anos. Logo, o perfil da turma da EJA vem se modificando e se tornando mais 

diversificado. Esse aspecto facilita o uso de recursos tecnológicos visto que num grupo de 

trabalho pode haver tanto pessoas não familiarizadas com a tecnologia quanto pessoas 

habituadas à ela, favorecendo a instrução por pares. 

 

 

Figura 27 - Recorte do plano da aula 8 que consta no apêndice 11.3.7 

 Fonte: Autores 

 

O quinto e último bloco desta sequência demanda uma aula e foi reservado para o 

diálogo sobre as atividades realizadas e para a etapa final do processo de avaliação. Os 

estudantes devem ser avaliados tanto pelos textos que produziram e apresentaram como pelos 

fichamentos realizados ao longo da sequência didática. O professor deve estar atento ao nível 

de apropriação dos conceitos científicos abordados e o desenvolvimento ou não da criticidade 

dos discentes quanto ao consumo de energia e a tomada de decisões durante a atividade 

prático-experimental do segundo bloco.  

No momento final da aula, cada discente irá autoavaliar-se segundo os pontos que 

constam no plano de aula 9 que consta no apêndice 11.3.8 (p.105) atribuindo uma nota a si 

mesmo. O professor também atribuirá uma nota a cada estudante e caso esses números 

divirjam, o professor e o estudante irão dialogar para chegar num consenso.  

 

Figura 28 - Recorte dos pontos para autoavaliação que consta no apêndice 11.3.8. 

 Fonte: Autores 
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Este processo de diálogo pode se dar de duas formas dependendo da relação entre 

docente e discentes. A primeira delas consiste em organizar a sala no formato de roda e 

realizar os diálogos e argumentações de forma conjunta com a turma. Esta opção é preferível 

porque se algum aspecto importante não for levado em consideração na autoavaliação de um 

discente, a turma pode evidenciar tal aspecto e contribuir no processo avaliativo. A segunda 

opção é realizar este processo de forma individual onde cada discente dialoga com o professor 

apenas. Para auxiliar tal escolha, o professor pode perguntar no início da sequência qual a 

opinião da turma sobre esta etapa do processo avaliativo e se eles se sentiriam confortáveis 

com a primeira opção. Se houver um ambiente que inspire confiança, recomendamos que a 

turma participe ativamente nesta atividade. 

Por conta do cenário de pandemia, não foi possível realizar esta proposta que fica 

como sugestão aos professores de física da EJA. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao analisarmos a formação da escola pública no Brasil, percebemos como a 

educação brasileira sempre foi sensível aos interesses das classes dominantes. A educação 

oferecida aos jovens e adultos da classe trabalhadora é ainda mais vulnerável, tendo sido 

inclusive questionada em alguns momentos por governantes associados a setores neoliberais 

da sociedade.  

A EJA só teve sua identidade definida e atingiu o status de modalidade da educação 

básica muito recentemente, o que torna a pesquisa na área incipiente, conforme evidenciamos 

pela análise das informações coletadas no levantamento que realizamos no Capítulo 6 sobre 

os trabalhos apresentados em eventos de Ensino e Pesquisa em Ciências. Observamos que, 

principalmente fora dos grandes centros econômicos, que possuem instituições de ensino 

superior de grande tradição em pesquisa, os trabalhos voltados para a EJA são praticamente 

inexistentes.  

Atualmente há a tentativa de substituir a educação desse público por uma 

“certificação vazia” que, apesar de atender muito bem aos interesses do capital, pouco 

possibilita o acesso ao conhecimento pelos indivíduos e dificulta o recrudescimento da luta 

pelo direito à educação pública. Conforme observamos no capítulo 4, as regiões centro-oeste e 

sul foram as que mais se inclinaram a esta tendência, apesar de o fenômeno ocorrer em todo o 

país.  

Entendemos, portanto, ser necessário reafirmar a imprescindibilidade da EJA gratuita 

e de qualidade enquanto reparadora de direitos negados a essa parcela da população. Ademais, 

intencionamos que essa educação rompa com os moldes gastos do ensino tradicional e seja 

palco de propostas educacionais críticas e inovadoras que promovam a atuação do educando 

em busca de sua formação omnilateral. No intuito de promover tal educação com os jovens e 

adultos trabalhadores da EJA, se faz necessário incorporar estudos sobre a modalidade nos 

cursos de licenciatura, que nem sempre constituem parte do currículo dos professores. 

Nesse sentido, no Capítulo 8 propusemos uma sequência didática onde buscamos 

problematizar o consumo de energia através de diferentes recursos educacionais, como textos 

não-didáticos e experimentos de baixo custo. Almejamos nesta proposta fomentar o senso 

crítico dos estudantes e incentivá-los a refletir sobre suas tomadas de decisão acerca do tema. 

Todavia, devido ao cenário de isolamento social instaurado pela pandemia do covid-19, não 

foi possível aplicar a sequência, o que nos impede de analisar seu resultado. Em contrapartida, 

iremos projetar os resultados esperados, que poderão ser confirmados no futuro tanto pelos 

autores deste trabalho como por quem se interessar em fazê-lo. 
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Dividimos a sequência em cinco blocos e o primeiro deles é dedicado à promover a 

interação entre as concepções alternativas dos estudantes acerca do tema e os conceitos físicos 

sem estabelecer uma hierarquia rígida entre o saber popular e o científico a fim de não inibir a 

contribuição dos estudantes. Como os sujeitos da EJA são jovens e adultos, é esperado que 

eles possuam ideias fortemente enraizadas sobre as propriedades elétricas elaboradas com 

base nas suas vivências. Caso alguma dessas ideias seja conflituosa com a Física, é esperado 

que haja resistência em incorporar o conhecimento científico. Apontar a concepção do 

estudante como errada e a científica como correta não irá promover a adesão ao conceito 

físico pelo estudante, como planejamos. Em vista disso, é importante que o diálogo seja 

respeitoso e promova contraposições às concepções alternativas dos discentes de modo não a 

julgá-los, mas a levá-los a pensar e confrontar suas próprias ideias de modo que eles 

construam novas concepções consonantes com o conhecimento físico. 

O segundo bloco é dividido em duas etapas. A primeira delas é dedicada a uma 

demonstração investigativa sobre o efeito Joule e a segunda, a uma atividade prático-

experimental na qual os grupos devem aplicar o que aprenderam com o experimento para 

tomar uma decisão que envolve segurança e planejamento financeiro. Esta atividade é 

extremamente relevante porque simula um problema da vida adulta que todos os estudantes 

ou já enfrentaram ou ainda enfrentarão. Como a proposta foge aos moldes das atividades do 

ensino tradicional, a turma pode sentir um estranhamento e uma certa dificuldade para se 

adequar. No entanto, qualquer proposta que rompa com o ensino transmissivo causará essa 

sensação tanto nos discentes quanto no docente e isto não é motivo para evitá-la. Cabe ao 

professor ser sensível aos estudantes e orientá-los sem fornecer respostas prontas. 

A contextualização entre Ciência, Tecnologia e Sociedade é o objetivo do terceiro 

bloco, que se dá de forma assíncrona ao longo dos dois primeiros blocos. Nós selecionamos 

quatro tipos de textos, didáticos e não-didáticos, que tratam a energia de diferentes prismas, 

introduzindo as disputas de poderes e os atores atrelados à elas. Esperamos que os estudantes 

não encontrem grandes dificuldades neste bloco, porém que possam aprofundar suas reflexões 

sobre o tema e relacioná-lo com as suas realidades. Caso alguém deseje selecionar outros 

textos para esta sequência, recomendamos fortemente que os critérios para seleção sejam 

considerados. 

O quarto bloco é destinado à produção textual dos discentes. Eles devem produzir 

um texto que englobe algum aspecto que julguem relevante sobre o que aprenderam até então. 

Optamos por tipos textuais que propiciem abordagens não descritivas do conteúdo para que a 

autoria dos discentes seja favorecida. Também é alvo desta etapa a divulgação desse texto 
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para a comunidade escolar a fim de estreitar as relações entre escola e seus entornos além de 

evidenciar a presença da EJA e seu valor para a comunidade. Como citado na proposta, o uso 

da tecnologia para a divulgação é uma realidade nas turmas da EJA. 

 O último bloco foi destinado à etapa final do processo avaliativo, quando 

propusemos um diálogo sobre as atividades realizadas no intuito de encorajar a reflexão na 

prática. Além disso, propusemos um momento de autoavaliação onde os estudantes possam 

desenvolver a autocrítica. 

Neste trabalho ressaltamos a importância da defesa de uma EJA de qualidade como 

garantia do direito à educação assegurado na Constituição assim como a carência de se pensar 

a EJA considerando suas especificidades e demandas sem, no entanto, mitigar o 

conhecimento a ser ensinado, porém adequando-os ao público desta modalidade. Tendo isso 

em vista, evidenciamos a importância de incorporar estudos sobre esta área na formação de 

professores, assim como a necessidade de levantar cada vez mais questões sobre o Ensino de 

Física na EJA no intuito de fortalecer a pesquisa da área. 
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11 APÊNDICE 

11.1 TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA COM PARTICIPANTE DO ENCCEJA 

Entrevista concedida por participante do ENCCEJA à Nathálie Marinho, Samara 

Oliveira e Thayná Martins em 2020 durante elaboração de seminário para a disciplina 

Produção de Material Didático e Estratégias para o Ensino de Física II: 

 

“Oi. Meu nome é Márcia, tô com 59 anos e sou moradora de Niterói e hoje 

eu tô aqui pra poder falar um pouco do projeto ENCCEJA. Eu conheci o ENCCEJA 

através da minha sobrinha. Ela me falou desse projeto e eu tinha dentro do meu 

coração o desejo de concluir os meus estudos, porque eu com 12 anos eu parei de 

estudar e quando eu parei de estudar eu tinha só a quinta série. Eu não esperava 

terminar... fazer assim o segundo grau, mas pelo menos terminar o ginasial. 

Na inscrição a gente podia optar em querer fazer a prova a nível de primeiro 

grau ou segundo grau. Como eu queria fazer, mas não havia aquela necessidade pois 

eu não dependia para o trabalho naqueles momentos, eu falei “ah, eu vou fazer o 

segundo grau logo. Vou fazer o primeiro não. Já que posso, eu vou fazer a nível de 

segundo grau”. E assim eu fiz. 

E qual foi a minha surpresa? Eu tirei boas notas em todas as matérias. Eu 

passei de boa assim em tudo e aquilo ali me alegrou muito. Mudou muito a minha 

vida. Mudou muito. Eu vi que a gente quando vai pra uma entrevista, pra algum 

lugar que pergunta qual é a tua série, é muito gostoso você dizer que tem estudo. Ah, 

eu tenho o segundo grau. Eu tenho o segundo grau.  

Então, mudou realmente a minha vida. Foi algo muito importante pra mim. 

Importante, porque eu realizei um sonho e alcancei um grau elevado de escolaridade. 

Receber o diploma do ENCCEJA foi assim, como se eu tivesse recebido um troféu. 

E assim, as matérias que foi me apresentada ali eram matérias que eu desconhecia. 

Uma delas é a ciência, a física. Eu não sei falar nada sobre, pois eu não tenho 

nenhuma intimidade né, com muitas matérias do nível né, do segundo grau.”  
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11.2 ENTREVISTA COM MAURICIO KLEINKE, SECRETÁRIO PARA ASSUNTOS 

DE ENSINO DA SBF 

Esta entrevista foi realizada via e-mail no intuito de sanar dúvidas sobre questões 

logísticas dos eventos realizados pela SBF. 
 

PERGUNTA 1: “Nos últimos 10 anos de EPEF e SNEF, a principal sede dos 

eventos foi a região Sudeste. Saberia a razão para isto?”  
PERGUNTA 2: “Saberia por que o Sudeste se sobrepõe em quantidade de trabalhos 

se comparado às demais regiões?” 
RESPOSTA: “Duas respostas: um grande número de cursos de pós-graduação no 

Sudeste, associado a facilidades de deslocamento de pesquisadores, seja por via aérea, seja 

por via terrestre”. 
 

PERGUNTA: “Se compararmos os eventos, o estado de SP sediou mais vezes o 

EPEF que o SNEF. Saberia o motivo?” 
RESPOSTA: “O EPEF é um evento pequeno, que pode ser realizado com alguma 

facilidade em hotéis menores, além do papel do apoio da FAPESP a eventos que ocorram no 

estado de SP. O SNEF tem uma cultura de divulgação de Física, sendo assim, espera-se que 

esse Simpósio seja realizado um biênio no ESP e no próximo em outros estados da federação. 

É uma grande comemoração itinerante da física”. 
 

PERGUNTA: “A participação da EJA nos eventos é mínima. Saberia a razão?”  
RESPOSTA: “Não sei, mas provavelmente é associado a um baixo número de 

pesquisadores na área”. 
 

PERGUNTA: “As regiões Norte e Centro-Oeste, tanto no SNEF quanto no EPEF, 

apresentam baixa participação nos trabalhos voltados à EJA. Saberia me informar se isto 

acontece nos trabalhos dos eventos em geral?”  
RESPOSTA: “Um dos problemas das regiões norte e centro-oeste estão associados a 

deslocamento, e ao tempo de existência de seus programas de pós-graduação, para responder 

exatamente você poderia conferir o número de programas e o número de estudantes dos 

programas na capes”. 
 

PERGUNTA: “O ano de 2011 apresenta participação de todas as regiões (exceto a 

norte). O número total de trabalhos no evento também foi o maior dos últimos 10 anos. Neste 

ano o evento ocorreu em Foz do Iguaçu e não ocorreu num ano par, como de costume. 

Poderia me informar se houve alguma especificidade neste ano que favoreceu a participação 

de outras regiões?”  
RESPOSTA: “Foi um encontro comemorativo, encontrão de física. Um local mais 

atrativo, seja pelas cataratas, seja pelo shopping no outro lado da fronteira”. 
 

PERGUNTA: “2009 e 2011 apresentaram um número menor de trabalhos se 

comparados aos anos seguintes de evento. Poderia me informar o motivo?” 
RESPOSTA: “Provavelmente esse incremente tem a ver com as políticas de 

expansão do ensino superior, REUNI”. 
 

PERGUNTA: “2013 e 2017 foram os anos de maior quantitativo de trabalhos desde 

2009. Isso seria devido ao fato de São Paulo ter sediado ou haveria outras circunstâncias 

influenciando nisto?”  
RESPOSTA: “Além do REUNI, São Paulo e a grande participação dos mestrandos 

do MNPEF. Provavelmente, não medi”.  
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11.3 PLANOS DE AULA 

 

11.3.1 Plano de Aula 1 – Aparelhos eletrônicos e grandezas elétricas 

Tema: Aparelhos eletrônicos e grandezas elétricas 

Duração: 50 minutos 

Conteúdo:  

• Tensão elétrica; 

• Corrente elétrica;  

• Resistência elétrica e  

• potência elétrica. 

Recursos didáticos: 

Objetivos de aprendizagem:  

• Relacionar as especificações de aparelhos domésticos com suas funções e  

• Refletir sobre as concepções alternativas sobre o conteúdo sob o olhar da física 

Material utilizado:  

Metodologia: Na aula anterior, requisitar que os discentes façam uma pesquisa sobre os 

dados dos aparelhos eletrônicos domésticos.  

Nos primeiros 20 minutos de aula, organizar a turma em grupos para socialização e 

comparação dos dados trazidos e levantamento de hipóteses sobre o que são as grandezas 

especificadas em cada aparelho.  

• Sugerir que os grupos elaborem uma tabela para comparar mais facilmente as 

grandezas. 

• Requisitar que os grupos registrem as principais conclusões e hipóteses sobre a 

análise de dados, seja num fichamento, num fichamento ou num outro formato que 

os grupos preferirem. 

Nos 30 minutos restantes, organizar uma roda de conversa para que a turma 

socialize os dados trazidos pelos grupos e sistematize, com mediação do professor, o 

significado dos conceitos físicos discutidos. 

OBS.:  
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11.3.2 Plano de Aula 2 – Aquecimento em condutores 

Tema: Aquecimento em condutores 

Duração: 50 minutos 

Conteúdo:  

• Efeito Joule 

Objetivos de aprendizagem:  

• Perceber a relação entre resistência, resistividade, comprimento e área transversal do 

condutor com o aquecimento do material 

Recursos didáticos:  

• Vídeo produzido pela autora que trata do experimento 1 disponível no link 

<https://www.youtube.com/watch?v=-qZ6FZrpg00> ou 

• Vídeo que contém o experimento 2 disponível no link 

<https://www.youtube.com/watch?v=voIcxwNj7qs> e 

Material utilizado: 

• Papel alumínio; 

• Fonte de tensão 7,5V; 

• Filtro de linha (preferencialmente com fusível) 

• Garras jacaré; 

• Grafite 0.5mm; 

• Grafite 2.0mm; 

• Termômetro de ambiente 

• Palha de aço e 

• Placa de vidro (de porta retrato). 

Metodologia: Nos primeiros 20 minutos de aula, discutir com a turma o aquecimento num 

condutor a partir do experimento 1, que foi apresentado no vídeo cujo link encontra-se no 

campo de recursos didáticos deste plano de aula. O experimento consiste em conectar a 

fonte de tensão 7,5V nas extremidades de grafites de diferentes diâmetros.  

Para a execução do experimento, as garras jacaré devem ser conectadas aos fios da 

fonte, que devem ser separados e descascados previamente. Em seguida, basta unir cada 

extremidade dos fios às garras jacaré, como ilustrado abaixo nos recortes do vídeo sobre o 
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experimento. 

 

 

 

Para facilitar a conexão entre as garras e o grafite 0.5mm, o professor pode amassar 

um pedaço de papel alumínio ao redor de uma das extremidades do grafite em vista de 

aumentar a superfície de contato. Em seguida, basta encostar a outra garra jacaré na 

extremidade livre do grafite para observar o efeito Joule, como ilustrado nas figuras abaixo.  
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Antes de realizar a demonstração investigativa, o professor deve perguntar à turma 

se eles esperam que ocorra algo após a conexão e quais as hipóteses dos discentes. Após 

esse momento inicial, o professor deve realizar a primeira conexão com o grafite 2mm. 

Como o efeito Joule não é visível, o professor deve aproximar o grafite do termômetro de 

ambiente, como ilustrado abaixo, para que os estudantes percebam a alteração na 

temperatura. 

 

  

Em seguida, o professor deve perguntar a turma o que eles imaginam que irá 

acontecer quando o grafite 0,5mm for conectado à fonte. Após ouvir as suspeitas, o 

professor deve sistematizar com a turma a relação entre resistência e diâmetro do condutor 

com base nas impressões e hipóteses que os discentes tiveram do experimento.  

Ao final da aula, destina-se 10 minutos para realizar o experimento 2, que consiste 

em encostar as duas garrinhas jacaré da fonte numa palha de aço sobre a placa de vidro a 

fim de evitar danos à superfície sobre a qual se realiza o experimento. Alternativamente, é 
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possível utilizar uma bateria de 9V ou um cabo AC-USB conectado a um carregador USB, 

como ilustrado abaixo (maiores informações sobre o material nas observações deste plano 

de aula).  

 

 

Independentemente do material escolhido, basta que o condutor entre em contato 

com a palha de aço por poucos segundos para que o processo de incandescência e 

combustão da palha de aço se inicie. Assim que o processo começar, a pessoa que está 

manuseando o experimento deve afastar a fonte de energia da palha de aço, como 

demonstrado abaixo. 

 

 
 

OBS.: A partir desse experimento é possível confirmar que o aquecimento devido ao efeito 

Joule aumenta com a diminuição da área transversal. Ao final da aula o professor poderá 

discutir com a turma sobre os perigos da proximidade de condutores e materiais 

inflamáveis. 
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• Solicitar que os discentes tragam a planta baixa de suas casas para a próxima aula. 

 

Orientações sobre a escolha do material do experimento 2: 

Como a fonte de tensão variável será utilizada no experimento 1, sugerimos seu uso 

no experimento 2 com a devida alteração na tensão (9V). Caso o professor decida utilizar o 

vídeo para a demonstração investigativa do experimento 1 por não possuir a fonte, há duas 

alternativas: a pilha 9V ou o cabo AC-USB conectado ao carregador USB. 

A pilha 9V, apesar de apresentar facilidade no manuseio, é um material perecível. 

Há pilhas recarregáveis, mas o preço não é tão acessível. No entanto, caso o professor 

disponha delas, sejam recarregáveis ou não, é uma boa opção. Por outro lado, o cabo e o 

carregador são itens não perecíveis comuns do nosso dia a dia. O professor pode utilizar 

uma tomada na própria escola e será capaz de repetir o experimento quantas vezes for 

necessário. Contudo, é importante que o professor realize um teste prévio para garantir que 

o cabo utilizado permita que os pólos positivo e negativo do cabo entrem em contato com a 

palha de aço. 

 

Alertas de segurança: 

• Não encostar a mão no grafite ou na palha de aço durante o experimento sob risco 

de queimaduras; 

• Não ligar a fonte sem filtro de linha com fusível sob o risco de danificá-la 

irreversivelmente. Na ausência desta proteção, o professor pode ligar a fonte na 

tomada, mas deve desligá-la assim que o efeito esperado for observado. Manter o 

grafite conectado à fonte por tempo indeterminado irá queimá-la. 

• O uso da placa de vidro é essencial para preservar a superfície sobre a qual o o 

experimento será realizado; 
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11.3.3 Plano de Aula 3 – Equilibrando o aquecimento, a segurança e o financeiro 

Tema: Equilibrando o aquecimento, a segurança e o financeiro 

Duração: 50 minutos 

Conteúdo: Efeito Joule 

Objetivos de aprendizagem:  

• Minimizar o efeito joule na residência na escolha de condutores com diferentes 

diâmetros e  

• Fomentar a criticidade na tomada de decisões 

Recursos didáticos: 

Material utilizado:  

• Laboratório de informática com acesso à Internet ou  

• smartphone dos discentes para eventuais pesquisas e  

• Pesquisa prévia dos estudantes sobre a planta baixa de suas casas 

Metodologia: Atividade prático-experimental em grupo onde os estudantes irão realizar 

previsões sobre o efeito joule com base nos diferentes condutores. O intuito é que, a partir 

dos conhecimentos construídos nas últimas aulas e das pesquisas que julgarem pertinentes, 

cada grupo escolha qual fiação elétrica é a mais adequada para uma casa.  

A casa escolhida para a atividade pode ser a de um dos integrantes de cada grupo. 

Nesse momento o professor deve orientar que os integrantes de cada grupo comparem as 

medidas da planta baixa de suas casas a fim de eleger uma delas para a atividade. 

Alternativamente, o grupo pode optar por elaborar a planta baixa de uma casa desde que a 

residência possua no mínimo sala, cozinha, banheiro e quarto. O professor deve aconselhar 

os grupos a não destinarem mais que 10 minutos nesta etapa da aula. 

No segundo momento os grupos devem decidir que fiação é a mais adequada para a 

casa. Para isso deverão analisar informações como a tensão que é fornecida pela rede 

elétrica que abastece a região, o material e a espessura da fiação a ser utilizada e as 

diferentes necessidades que cada eletrodoméstico requer de seus respectivos condutores. 

Nesta etapa os grupos podem utilizar a internet para pesquisar, por exemplo, o preço de 

cada fiação e a resistividade do cobre e do alumínio, que são os materiais usualmente 

utilizados como condutores. 
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Ao final da aula os estudantes devem ter organizado onde estará localizado o quadro 

de distribuição de energia da casa, assim como as tomadas e/ou os eletrodomésticos de cada 

cômodo a fim de saber quantos metros de fio serão necessários para a instalação. Deverão 

também especificar o diâmetro e o material de cada fio utilizado com seus respectivos 

preços. Além disso, cada grupo deverá estimar quanta energia será poupada pelo seu projeto 

se comparado com uma casa que use apenas a fiação mais barata selecionada pelo grupo. 

OBS.: O objetivo da atividade será minimizar o aquecimento de condutores na residência 

com base na escolha de condutores adequados levando em consideração a minimização do 

aquecimento e custos atrelados ao material escolhido (tanto na instalação quanto na conta 

de luz). Os discentes deverão estar atentos e cientes de que suas escolhas para as diferentes 

espessuras de fios que cada aparelho da casa requer influenciam na segurança da casa. 
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11.3.4 Plano de Aula 4 – Escolhas bem informadas e inteligentes 

Tema: Escolhas bem informadas e inteligentes 

Duração: 50 minutos 

Conteúdo: Efeito Joule 

Objetivos de aprendizagem:  

• Aprimorar habilidades argumentativas e 

• Desenvolver senso crítico dos estudantes quanto ao planejamento financeiro 

Recursos didáticos: 

Material utilizado: Projetor multimídia 

Metodologia: Apresentação das escolhas feitas por cada grupo com auxílio do projetor 

multimídia, se necessário. O professor deve fomentar o debate com a turma a fim de que os 

discentes julguem se as escolhas e seus motivos são benéficos economicamente a curto e/ou 

a longo prazo e se as escolhas poderiam ser feitas de outra maneira.  

No intuito de desenvolver o senso crítico para um melhor planejamento financeiro 

dos grupos, nos 10 minutos finais da aula o professor deve propor que a turma debata sobre 

possíveis soluções para alguém que possua um orçamento curto, mas precise realizar a 

instalação elétrica de sua casa. É esperado que surjam ideias como realizar as obras de 

forma fracionada a fim de que a segurança e a economia não sejam desconsideradas. 

OBS.:  
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11.3.5 Planos de Aula 5 e 6 – Produção textual 

 

Tema: Produção textual 

Duração: 2 tempos de 50 minutos 

Conteúdo: Consumo de energia 

Objetivos de aprendizagem:  

• Detectar demandas sociais da comunidade escolar sobre assuntos que envolvam o 

consumo de energia;  

• Escolher um tipo textual adequado para determinado público e/ou informação e  

• Desenvolver habilidade de escrita. 

• Discernir meios de divulgação mais adequados para determinado público e texto 

Recursos didáticos: 

Materiais utilizados: Dependente da proposta de cada grupo e é de responsabilidade do 

mesmo 

Metodologia: No início desta etapa os discentes receberão os fichamentos que realizaram 

sobre os textos lidos ao longo da sequência. Caso queiram, os estudantes poderão utilizá-los 

para nortear a produção escrita. Em seguida, os discentes irão se dividir em grupos para 

produzir um texto que responda ao seguinte enunciado:  

 

Elaborem um texto para divulgar algum tópico que vocês considerem relevante 

sobre consumo de energia. Vocês devem escolher um público-alvo que pertença a 

comunidade escolar (professores, profissionais que atuam na escola, discentes e 

pais/responsáveis dos discentes) podendo direcionar seu texto para toda a 

comunidade ou parte dela. Seu texto deve explorar a relação entre ciência e 

sociedade e pode ser no formato de banner, conto, história em quadrinhos, manual 

informativo ou artigo. Se o grupo preferir outro tipo textual, basta argumentar com 

o professor para verificar a possibilidade de produzi-lo.  

 

Ao final da primeira aula os discentes deverão ter definido o tema, o público e o tipo de 

texto que irão produzir. Durante a segunda aula, eles terminarão de produzir o texto no 

formato escolhido e definirão a estratégia para divulgação do material produzido. 

OBS.:  
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11.3.6 Plano de Aula 7 – Socializando a produção 

 

Tema: Socializando a produção 

Duração: 50 minutos 

Conteúdo: Consumo de energia 

Objetivos de aprendizagem:  

• Aprimorar habilidades argumentativas e  

• Discernir meios de divulgação mais adequados para determinado público e texto 

Recursos didáticos: 

Materiais utilizados: Projetor multimídia 

Metodologia: Os grupos irão apresentar os textos que produziram para a turma e justificar 

as escolhas feitas ao longo da produção textual. Durante as apresentações, os grupos podem 

criticar construtivamente o trabalho de seus pares a fim de acrescentar novas perspectivas e 

potencializar a próxima etapa da atividade: a divulgação. 

OBS.: É importante que o professor incentive os grupos a realizar uma reunião extraclasse, 

seja presencial ou online, no objetivo de ajustar seus textos com base nas observações da 

turma, que poderão ser incorporadas no trabalho caso os grupos as julguem pertinentes 
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11.3.7 Plano de Aula 8 – Divulgando a produção 

 

Tema: Divulgando a produção 

Duração: 50 minutos 

Conteúdo: Consumo de energia 

Objetivos de aprendizagem:  

• Aprimorar habilidades argumentativas e  

• Discernir meios de divulgação mais adequados para determinado público e texto 

Recursos didáticos: 

Material utilizado:  

Metodologia: Esta aula será dedicada a operacionalizar as estratégias de divulgação 

estipuladas pelo grupo. Caso o grupo tenha escolhido apresentar sua história em quadrinhos 

numa rede social, por exemplo, ele poderá realizar a postagem e buscar meios de aumentar 

o alcance da postagem entre seu público-alvo. Caso tenha escolhido um produzir um 

banner, poderá dispô-lo num espaço da escola que seja visível para a parcela escolhida da 

comunidade escolar.  

Além disso, o professor deve incentivar que os grupos dialoguem com seu público-

alvo quando possível. Se o público escolhido for uma turma do ensino regular, por 

exemplo, alguns integrantes do grupo podem conversar com a turma no horário em que 

estiverem na escola para apresentar a produção. Se for os pais dos discentes, o grupo pode 

divulgar sua produção no horário de saída das crianças. O importante nesta aula é que o 

grupo consiga obter algum retorno de seu público-alvo a fim de saber se o objetivo que 

estipularam com sua produção foi alcançado. 

OBS.: O professor deve sugerir que cada grupo registre os pontos positivos e negativos da 

experiência, se conseguiram alcançar todos os objetivos estipulados, se o texto estava no 

melhor formato para a proposta do grupo, se fariam algo diferente, etc. 

Além disso, o professor deve apontar os critérios da autoavaliação que ocorrerá na 

aula seguinte e sugerir que os discentes pensem sobre como irão se avaliar. 
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11.3.8 Plano de Aula 9 – Retrospectiva e Avaliação 

Tema: Retrospectiva e avaliação 
 

Duração: 50 minutos 

Conteúdo: Consumo de energia 

Objetivos de aprendizagem: Refletir na prática 

Recursos didáticos: 

Material utilizado: Registro dos grupos sobre a divulgação  

Metodologia: Os primeiros 10 minutos de aula serão destinados para a explanação sobre a 

experiência de produção textual e divulgação. Os estudantes irão abordar as dificuldades 

que encontraram, se obtiveram algum retorno do público ao qual destinaram sua 

divulgação, o que fariam diferente e outros pontos que acharem pertinentes.  

Nos 40 minutos restantes, cada discente realizará uma autoavaliação de sua 

aprendizagem sobre consumo de energia e atribuirão uma nota para si com base nos 

seguintes pontos: 

• Aprendizado sobre o tema; 

• Capacidade de relacionar o tema com o cotidiano; 

• Atuação nos trabalhos em grupo; 

• Contribuições nas discussões em turma e 

• Habilidades de escrita e argumentativas. 

O professor, por sua vez, irá conferir uma nota ao processo de aprendizagem de 

cada estudante previamente com base na evolução conceitual e na apropriação dos 

conceitos físicos sobre consumo de energia presentes nas falas, nos fichamentos e nos 

textos produzidos pelos estudantes.  

Nesta etapa, cada discente irá expor a nota que atribui para si e o professor deverá 

perguntar para a turma, especialmente aos estudantes que realizaram os trabalhos em grupo 

com o discente que estiver se autoavaliando, se eles concordam com a nota, justificando 

caso sejam contrários. Desta maneira, caso ele tenha uma visão negativa sobre si, seus 

colegas podem evidenciar pontos positivos que ele esteja negligenciando e vice-versa. 

Através do diálogo e da argumentação, o professor e o estudante chegarão a um 

consenso sobre a nota final. 

OBS.:  

 


