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“Quando dizemos que os conceitos não são apreendidos simplesmente como 

habilidades intelectuais, temos em vista apenas a ideia de que entre a aprendizagem e 

o desenvolvimento dos conceitos científicos existem mais relações complexas que 

entre a aprendizagem e a formação de habilidades. Contudo, descobrir essas relações 

mais complexas é o que constitui a tarefa imediata e, em termos práticos, importante 

da nossa investigação, para cuja solução a hipó tese de trabalho que construímos 

deve descobrir uma via livre”. (Vigotsky, p. 207) 
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RESUMO 

 

Neste trabalho apresentamos fragmentos da historia da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) no Brasil, e lançamos foco sobre a necessidade de ampliar o 

oferecimento de aulas de Ciências nesta modalidade de ensino. Para isso, 

após revisão bibliográfica, apresentamos resultados de contatos com a 

Secretaria de Educação do Município de Angra dos Reis, onde estivemos para 

saber se a modalidade da EJA, em seu primeiro segmento, possuía materiais 

específicos para o trabalho pedagógico da área de Ciências, e buscar outras 

informações relevantes para o nosso trabalho, tais como quantas e quais 

escolas oferecem esta modalidade. A partir do resultado desse levantamento 

nos dispusemos a aplicar uma atividade de ciências com uma Turma da EJA, 

1º segmento de uma escola de Angra dos Reis, como uma proposta/teste de 

como seria trabalhar ciências com essa modalidade, onde o principal objetivo 

foi vivenciar como seria o contato com o tema. Dessa forma se elaborou uma 

sequência de atividades intitulada “Pensando sobre o lixo”. Os resultados 

obtidos nos levaram a verificar que é possível colher bons resultados de 

aprendizagem na EJA ao proporcionar temas que envolvem questões 

pertinentes e atuais em Ciências. Mas, destaca-se a importância ao respeito e 

valorização das individualidades dos estudantes da EJA e seus conhecimentos 

prévios. 

 

Palavras chave: Educação de Jovens e Adultos, Estudo de Ciências, Proposta 

Didática. 
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ABSTRACT 

 

In this work we present the history of fragments of the Youth and Adult 

Education (EJA) in Brazil and launched focus on the need to expand the 

offering science classes in this type of education. For this, after literature 

review, we present results of contacts with the Department of Education of the 

City of Angra dos Reis, where we were to see if the mode of adult education in 

its first segment, had specific materials for the pedagogical work Sciences 

area, and seek other information relevant to our work, such as how many and 

which schools offer this modality. From the results of this survey became 

willing to apply an activity of science with a Class of EJA, 1 segment of a 

school Angra dos Reis, a proposal / test how it would work science with this 

modality, where the main objective was to experience as would be the contact 

with the subject. Thus it was produced a sequence of activities entitled 

"Thinking about the garbage." The results led us to verify that you can reap 

good learning outcomes in adult education by providing issues involving 

relevant and current issues in science. But there is the importance to respect 

and value the individuality of students in adult education and their previous 

knowledge. 

  

 

 

Key-words: Youth and Adult Education , Science Study, Didactic Proposal . 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 Pretendo neste tópico comentar brevemente a respeito de minha 

trajetória e do que me levou a optar pela proposta de focar a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) nesta monografia.  

Destaco inicialmente que, de forma diferente das dificuldades que 

normalmente são enfrentadas pelos estudantes da EJA, desenvolvi um 

percurso escolar sem grandes percalços, embora tenha tido toda a minha 

trajetória escolar desenvolvida em bancos escolares de instituições públicas. 

Interessante destacar que, neste período inicial nem mesmo conhecia esta 

modalidade de ensino. 

     Ao chegar ao último ano do ensino médio, cursei um pré-vestibular 

social no qual pude conhecer a Universidade Federal Fluminense (UFF) de 

Angra dos Reis, pois até então não sabia que existia. Prestei o Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM), e, entusiasmada em entrar para a faculdade o 

quanto antes, me candidatei para os cursos do Instituto de Educação de Angra 

dos Reis (IEAR). Enfim, o resultado saiu, fui aprovada, e iniciei uma nova etapa 

em minha vida.  

Considero que entrar para o curso de pedagogia me transformou, e para 

melhor. Mudaram antigas ideias sobre questões educacionais, tais como: 

funcionamento dos trâmites educacionais, as leis da educação e suas lutas, as 

diferentes modalidades de ensino, etc. As leituras, debates, e outras 

experiências me fizeram desenvolver uma nova ótica de tudo que eu tinha 

aprendido anteriormente em minha trajetória escolar.  

Fui ampliando meu olhar sobre a Historia, a Filosofia, a Matemática, e 

outras áreas, refletindo sobre como atuar como educadora de modo a obter 

bons resultados junto aos meus alunos. 

Importante destacar que a estrutura do curso de graduação em 

Pedagogia, composto de vários estágios, me proporcionou a experiência em 

diferentes práticas nas salas de aula. Assim como o contato direto com 
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diferentes realidades, propiciando a verificação da teoria na prática, nas 

diferentes modalidades de ensino, e a vital importância dessa aproximação.  

Dessa forma transcorreu meu curso, até que, em meu 4º período de 

faculdade fui tocada, em um de meus estágios, por uma experiência em uma 

turma de EJA do 1ª segmento. Esse estágio (em 10 encontros) foi realizado na 

Escola Municipal Tereza Pinheiro, situada no bairro de Japuiba, em Angra dos 

Reis. Foi durante essa experiência que verifiquei, por exemplo, que os 

conteúdos trabalhados pela professora desta turma eram retirados de um livro 

didático de Educação Infantil. Essa e outras situações me incomodaram 

bastante, e me levaram a elaborar este estudo monográfico. 

Nessa experiência pude verificar que, de uma forma geral, os conteúdos 

trabalhados com essa turma não faziam parte da realidade de seus estudantes. 

Eles não contemplavam a rica diversidade da turma, as diferentes realidades, e 

nem mesmo dialogava com os seus interesses e especificidades. Não se 

encaixavam inclusive nas atividades exercidas por estes alunos trabalhadores 

em seus ofícios cotidianos. Destaco que, como o foco do primeiro segmento, 

turma que acompanhei neste período, é basicamente atingir a alfabetização 

desses estudantes, as matérias apresentadas a eles pela professora foram 

basicamente Português e Matemática.  

Apesar de hoje ainda vivenciarmos “uma diversidade de 
projetos, de propostas, de programas resultantes do 
rompimento com a padronização que marcou a educação de 
adultos a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional 5.692/71” (Soares, 2002, p. 08), mas que ainda 
também, concomitante, “estamos em um período de 
transição, convivendo com antigas práticas como a do 
ensino supletivo, marcado pelo aligeiramento do ensino, e 
uma nova concepção de educação expressa pelo direito e 
por uma educação de qualidade” (idem p. 08).(JULIÃO,2015 
p. 2) 

 

Confesso ter ficado muito incomodada pela falta dos outros conteúdos, 

História, Geografia, Ciências, etc., e, como sou completamente apaixonada por 

Ciências, pensei a partir deste momento, em propor nesta monografia um 

trabalho voltado para a área de Ciências, sob as especificidades da EJA, a ser 

desenvolvido inclusive na etapa de alfabetização. 
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Para tanto organizamos essa monografia em 5 capítulos. Logo após as 

considerações iniciais apresentamos um breve histórico da EJA, pois julgamos 

de suma importância o conhecimento dos marcos históricos que estão 

atravessados em sua trajetória social, cultural e política. Em seguida lançamos 

o foco sobre o ensino de Ciências na EJA, buscando mostrar sua importância 

para a sociedade. No 4º capítulo focamos na proposta de estudo: questões do 

estudo, informações da EJA em Angra dos Reis, proposta das atividades, 

algumas considerações sobre a aplicação das atividades e algumas 

considerações sobre as respostas dos questionários que apliquei. Para 

completar apresentamos as considerações finais onde retomamos alguns 

pontos do estudo e apresentamos conclusões. 

Nosso objetivo é trazer uma reflexão sobre o que é o estudo de 

Ciências, e como podemos trabalhar ela dentro da EJA buscando como base o 

município de Angra dos Reis onde nos localizamos. 
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2. UM POUCO DA HISTÓRIA DA EJA 

  Neste capítulo apresentamos um breve histórico da EJA como forma de 

situar o leitor a respeito da modalidade de ensino que abraçamos em nosso 

estudo.  

Segundo Freitas (2013, p.36), a Educação de Jovens e Adultos se inicia 

em décadas anteriores, como tentativa de acabar com o analfabetismo em 

nosso país. 

 As primeiras campanhas nacionais voltadas para o trabalho 

pedagógico com jovens e adultos que visavam à 

erradicação do analfabetismo datam do período pós 1ª 

Guerra Mundial (1914-1918), momento de uma crescente 

industrialização no Brasil. O país registrava a 

impressionante marca de 80% de analfabetos como uma 

amarga herança das políticas educacionais do Império. 

Considerados como uma “chaga nacional” (CURY, 2000), 

essa quantidade de analfabetos não condizia com o grande 

salto desenvolvimentista que se iniciava no País. Porém, o 

reconhecimento em caráter nacional da educação primária 

integral, gratuita e de frequência obrigatória, e como um 

direito de todos, apareceu apenas na Constituição de 1934. 

Uma iniciativa que trouxe resultados para nosso país, pois passou a 

enxergar essa massa esquecida, já que ela estava influenciando de alguma 

forma a base do desenvolvimento socioeconômico.  

A partir dessas iniciativas a educação brasileira passa a contar com a 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1961). Nela passa a 

constar a possibilidade de mobilidades que atendesse esse grande contingente 

de estudantes, que por muito tempo teria ficado à margem das propostas 

educacionais em nosso país. 

Passadas algumas décadas, tivemos a primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4024/1961) 

que implementou a possibilidade de criação de classes 

especiais ou cursos supletivos a serem oferecidos para os 

cidadãos que iniciavam a formação primária após a idade 

regular. (p. 37) 
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Destacamos esses fragmentos históricos para termos ciência do longo 

tempo em que a educação para esses indivíduos fora esquecida, ou relegada a 

segundo plano. 

Quase no meio do século passado tivemos indícios de retomada de 

olhares para estes alunos da EJA, conforme podemos analisar no destaque a 

seguir. 

Com o fim da ditadura de Vargas em 1945, o país vivia a 
efervescência política da redemocratização. A Segunda 
Guerra Mundial recém terminara e a ONU — Organização 
das Nações Unidas — alertava para a urgência de integrar 
os povos visando a paz e a democracia. Tudo isso 
contribuiu para que a educação dos adultos ganhasse 
destaque dentro da preocupação geral com a educação 
elementar comum. Era urgente a necessidade de aumentar 
as bases eleitorais para a sustentação do governo central, 
integrar as massas populacionais de imigração recente e 
também incrementar a produção. (BRASIL, 2001, p. 19 e 
20). 

 

A análise destes e outros pontos da história de nosso país podem nos 

levar a concluir que a EJA sempre foi o “primo pobre” da educação, justamente 

a modalidade na qual habitam as maiores diversidades dos sujeitos. 

Durante muitos anos quando se falava em educação para 
jovens e adultos, imaginava-se estar falando de um grupo 
social homogêneo com características bio-psico-sociais bem 
distintas e definidas. Não se levava em consideração as 
suas particularidades, especificidades, nem tão pouco a sua 
diversidade: faixa etária; sexo; raça; credo religioso; 
ocupação profissional; opção sexual; situação social; se 
privados ou não de liberdade. (JULIÃO, 2015, p. 4) 

 

     A diversidade desses sujeitos se constitui em homens e mulheres, 

jovens, adultos e adolescentes, muitos desses trabalhadores em funções 

diversas: donas de casa, pedreiros, motoristas, empregados domésticos, etc 

Um público de diversas idades e atividades, em busca de um mesmo objetivo: 

se alfabetizar ou ampliar seus estudos, e serem incluídos socialmente, 

culturalmente e politicamente em nossa sociedade.  

Na busca pela compreensão dos atuais sujeitos da EJA, 
passamos a identificar que estamos falando de um campo 
muito diverso, com muitas particularidades, especificidades 
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e armadilhas. Principalmente que hoje necessitamos melhor 
compreender esta modalidade de ensino diante da 
diversidade do público. Compreendendo o conceito 
diversidade, conforme o Dicionário Aurélio, como “diferença, 
dessemelhança, dissimilitude; caráter do que, por 
determinado aspecto, não se identifica com algum outro”, 
defendemos que, em sua amplitude, deve ser entendida 
como construção histórica, cultural, social e econômica das 
diferenças. (JULIÃO,2015, p. 5) 

 
Mas, normalmente encontram muitos obstáculos para continuar suas 

caminhadas escolares, tais como: conteúdos inadequados, horários impróprios, 

propostas pedagógicas mais voltadas para crianças, entre outros. 

Quase sempre essas dificuldades os desmotivam, e mais uma vez os 

retiram de seus sonhos e os excluem. Os conteúdos, por exemplo, na maioria 

das vezes fogem de suas realidades de vida, e não abrem espaços para 

valorização dos saberes que esses indivíduos já possuem. 

Os saberes que os alunos da EJA trazem para a escola são 
de uma riqueza evidente. São saberes produzidos em 
diversos espaços de formação, onde se destacam aqueles 
produzidos/adquiridos no trabalho. São saberes de 
conteúdos, conceitos, habilidades e também da ordem dos 
valores. Reconhecer que o jovem e o adulto trabalhador 
trazem conhecimentos que vão além daqueles ditos 
científicos significa valorizar outros saberes que formam 
esses sujeitos. Reconhecer que esse trabalhador produz 
saber e é capaz de adquirir novos conhecimentos significa 
reconhecer a sua dimensão humana. Reconhecer que o 
trabalhador como sujeito do conhecimento e do saber é 
capaz de aprender e, principalmente, que já aprendeu 
coisas apesar da escola, traz enormes desafios 
pedagógicos, uma vez que exige metodologias que possam 
fazer brotar o conhecimento tácito do trabalhador. Implica o 
reconhecimento da escola como local de ingresso dos 
alunos trabalhadores numa modalidade especial desse 
processo humano, que não começa nem termina na escola, 
mas se prolonga pela vida afora. (BRASIL, 2010, p. 26 a 27) 

 

Sobre as práticas pedagógicas a serem desenvolvidas nesta modalidade 

de ensino, encontramos nos Parâmetros Curriculares Nacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 2001), logo em sua parte introdutória, 

o seguinte:  

Na reflexão pedagógica sobre essa modalidade educativa, 
tem especial relevância a consideração de suas dimensões 
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social, ética e política. O ideário da Educação Popular, 
referência importante na área, destaca o valor educativo do 
diálogo e da participação, a consideração do educando 
como sujeito portador de saberes, que devem ser 
reconhecidos. Educadores de jovens e adultos identificados 
com esses princípios têm procurado, nos últimos anos, 
reformular suas práticas pedagógicas, atualizando-as ante 
novas exigências culturais e novas contribuições das teorias 
educacionais.  Muitos professores que integram os 
programas de educação de jovens e adultos têm ou já 
tiveram experiências com ensino regular infantil e, baseados 
nessa experiência, colocam-se questões. Os métodos e 
conteúdos da educação infantil servem para os jovens e 
adultos? Quais as especificidades dessa faixa etária? 
Procurando responder a essas indagações e aos desafios 
apresentados por seus alunos, vão tentando adaptações, 
mudanças de postura, de estratégias e de conteúdos. (p. 
13). 

 

     Destacamos que o trecho acima nos chama a atenção por conta dessas 

questões: será que os métodos e conteúdos da educação infantil servem para 

os jovens e adultos? Esta, por sinal, é uma de nossas questões centrais de 

pesquisa, e é ela que nos serviu de base para a organização e implementação 

de nossa proposta de atividades de ensino.  
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3. O ENSINO DE CIÊNCIAS NA EJA 

 Neste capítulo damos destaque ao processo pedagógico de ensino e 

aprendizagem da área de Ciências na EJA, analisando alguns documentos e 

pesquisas da área. 

 O foco centra-se na questão de como o estudo de ciências tem sido 

inserido na EJA, destacando que este processo é importante para a formação 

do cidadão, seja ele criança, jovem, adulto ou idoso, pois conhecimentos de 

ciências estão presentes em todos os lugares, de diferentes formas, e o seu 

domínio pode auxiliar a melhor entendê-las e poder atuar de forma crítica junto 

a elas. 

A formação de conhecimento científico relaciona-se a quase 
todas as etapas da vida de um indivíduo, e cresce de modo 
significativo. Todos os indivíduos necessitam ter 
conhecimento e entendimento científico, tanto para sua 
própria formação ou mesmo atuação profissional. O 
conhecimento em relação a ciências da natureza permite 
adquirir uma amplitude de significados e formação cultural, 
onde o individuo possa apresentar papel atuante nas 
tomadas de decisões quanto ao conhecimento científico, e 
responsabilizar-se por seu papel social perante a sociedade. 
No ensino de ciências discutem-se novas abordagens para 
que a aprendizagem se torne significativa, nesse enfoque 
emerge como alternativa viável o uso das TIC para 
potencializar e efetivar o mecanismo de ensino-
aprendizagem. A importância do estudo de ciências está na 
relação e na inter-relação que o ser humano cria e 
estabelece com o meio ambiente em que vive. Por muito 
tempo o ensino de ciência relacionava-se com o processo 
de memorização de conceitos, onde os estudantes 
aprendiam os termos científicos, porém não o relacionavam. 
Isso provocou complicações sobre tudo ao trabalho docente 
na mediação para a formação de conhecimento. (BEUREN 
e BALDO, 2015, p.4) 

 
Trabalhar nas turmas de EJA conteúdos da área de Ciências deveria 

envolver a mediação dos conhecimentos prévios desses sujeitos, visto que os 

mesmos possuem muitas vivências, decorrentes, por exemplo, de suas 

atividades de trabalho. 

No PCN da EJA (BRASIL, 2001) verificamos que o estudo de Ciências 

se encaixa nos Estudos da Sociedade e da Natureza.  
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 O processo de iniciação dos jovens e adultos trabalhadores 
no mundo da leitura e da escrita deve contribuir para o 
aprimoramento de sua formação como cidadãos, como 
sujeitos de sua própria história e da história de seu tempo. 
Coerente com este objetivo, a área de Estudos da 
Sociedade e da Natureza busca desenvolver valores, 
conhecimentos e habilidades que ajudem os educandos a 
compreender criticamente a realidade em que vivem e nela 
inserir-se de forma mais consciente e participativa. (...) Não 
é fácil definir o que é ciência, mas podemos identificar o 
espírito crítico como característica básica tanto das ciências 
sociais como naturais, ou seja, a busca de explicações não 
dogmáticas sobre os fenômenos, explicações que possam 
ser confrontadas com a observação e experimentação, com 
a análise de documentos ou com explicações alternativas.1 
Neste sentido, mais do que a memorização de nomes e 
datas, o objetivo prioritário desta área de estudo deverá ser 
o desenvolvimento do espírito investigativo e do interesse 
pelo debate de idéias. (p.163 a 164) 

 

O ensino de ciências nas escolas ganha força entre a década de 1970, 

quando passam a enxergaram que dentro do estudo de ciências estava 

atravessado varias temáticas que contribuem para a formação do cidadão e 

envolvendo as questões da sociedade. 

 

Durante a década de 1970, temas como ética, degradação 
ambiental, qualidade de vida e as implicações sociais da 
produção científica e tecnológica passam a integrar as 
discussões sobre os caminhos da ciência em nossa 
sociedade, refletindo um processo histórico em que se 
configura uma economia globalizada e o aumento das 
desigualdades entre países centrais e periféricos. A noção 
de que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia leva ao 
336 Vilanova, R.; Martins, I. Ciência & Educação, v. 14, n. 2, 
p. 331-346, 2008 desenvolvimento social passa a ser 
questionada, e, conseqüentemente, os objetivos do ensino 
de Ciências são revisitados, no sentido de responder a uma 
demanda por um ensino que contemple as questões e 
implicações sociais da ciência (VILANOVA, 2008, p. 335 a 
336) 

 

Visto essa imensa contribuição para compreensão da sociedade, 

passada alguns anos esse estudo toma mais força e passa ser inserido em 

leis, e como já comentado em tópicos anteriores, ele é inserido ate mesmo nos 

PCN’s. 

Durante a década de 1980, firmou-se um compromisso 
internacional entre diversos países membros da Unesco que 
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tinha como meta a democratização do acesso ao 
conhecimento científico sob o lema “Ciência para Todos” 
(CAZELLI e FRANCO, 2001). Segundo os autores, nesse 
momento surge o desafio de se pensar em currículos que 
levem as questões anteriormente mencionadas em 
consideração e, para tanto, diferentes abordagens vêm 
sendo testadas para atingir este fim: tornar os educandos 
cientificamente alfabetizados. Após a abertura política, em 
1996, é promulgada a Lei de Diretrizes e Bases vigente nos 
dias atuais. Os objetivos da educação no país são 
novamente revistos, cabendo agora à escola a 
responsabilidade de formar o cidadão-trabalhador. Nesse 
período são propostos, pelo Ministério da Educação, 
documentos de abrangência nacional contendo 
recomendações para o desenvolvimento de currículos, 
representados sobretudo pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN). (VILANOVA,2008., p. 336) 

 

Partindo desses estudos, focaremos agora no estudo de ciências na 

Educação de Jovens e Adultos, visto que a EJA carece de um estudo 

conscientizado, onde prevaleça esclarecimentos das coisas que estão postas 

em nossa sociedade, um estudo que alfabetize cientificamente esse público, 

um estudo que faça esses indivíduos se sentirem envolvidos com os 

conteúdos. Esta envolvido muitos tipos de ciências, onde podemos pratica-las 

de vários ângulos.  

De acordo com Shen (1975 apud DELIZOICOV e 
LORENZETTI, 2001), podemos distinguir três tipos de 
alfabetização científica, que diferem em seus objetivos, 
público e meios de disseminação. O primeiro tipo, 
denominado alfabetização científica prática, serve aos 
propósitos de contribuir para a superação de problemas 
práticos do cotidiano, especialmente àqueles presentes em 
populações pobres. O segundo tipo, chamado de 
alfabetização científica cívica, relaciona-se à informação dos 
sujeitos sobre as questões relativas à ciência, o que 
permitiria uma participação mais efetiva da população e 
seus representantes na tomada de decisões que 
envolvessem questões relacionadas à ciência e à 
tecnologia. Já a alfabetização científica cultural relaciona-se 
com um desejo de um pequeno grupo de não-especialistas 
de buscar o entendimento da produção científica enquanto 
empreendimento humano. Este tipo de alfabetização não 
está relacionado diretamente com a tomada de decisões ou 
com a resolução de problemas, e sim com uma ampliação 
da visão de mundo daqueles que se interessam por 
assuntos científicos. (VILANOVA, 2008, p. 336) 
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A alfabetização cientifica tem sido muito levantada em questão, é algo 

novo, que vale muito a pena se debruças sobre ela e ver o leque de coisas que 

estão envolvidas, se destaca muito a ideia do pensamento critico sobre as 

coisas propostas envolvendo até mesmo o pensamento de Paulo Freire. Como 

diz no texto de Vilanova (2008, p. 336): 

A alfabetização científica representa atualmente um dos 
principais objetivos do ensino de Ciências, com ampla 
produção acadêmica sobre o assunto. No campo do 
currículo, muitos trabalhos vêm sendo publicados no Brasil, 
destacando as potencialidades de currículos com ênfase 
nas questões que relacionam ciência, tecnologia e 
sociedade. Tais currículos diferenciam-se significativamente 
dos convencionais, pois se preocupam com a formação de 
atitudes e valores, são organizados em temas, em 
contraposição aos extensos programas tradicionalmente 
oferecidos, e valorizam as opiniões dos estudantes. 

 
A ciência nos cerca de todas as formas como podemos ver, mas 

defendo utilizá-la a favor de todos, queremos aproximá-la da Educação de 

Jovens e Adultos, aproximá-la de forma investigativa, indagadora, buscando 

conhecimento das coisas, seja elas fáceis ou complexas, temos que buscar 

esclarecer o conhecimento cientifico.  
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4. NOSSO ESTUDO 

Neste capítulo comentou-se sobre a proposta de nosso estudo, dando 

destaque aos objetivos e às questões de metodologia utilizadas para 

buscarmos respostas para nossa questão de pesquisa.  

 

4.1 QUESTÃO DO ESTUDO 

Conforme foi comentado em tópicos anteriores, percebeu-se por meio de 

nossa participação em aulas de estágios que compuseram nossa graduação 

em Pedagogia, a falta do estudo de Ciências na EJA. Ao mesmo tempo, a 

leitura de documentos e dados provenientes de pesquisas, nos levou a 

perceber o quanto são importantes esses conhecimentos para melhor 

participação e compreensão de nossa sociedade conforme no PCN da EJA 

temos que buscar mais que memorização de nomes e datas, o objetivo desta 

área de estudo deverá ser o desenvolvimento do espírito investigativo e critico, 

motivando os indivíduos para idéias e debates. 

Sob estas perspectivas desenvolvemos uma proposta de implementação 

de atividades específicas da área de Ciências na EJA, buscando responder à 

seguinte questão central: Como envolver os estudantes da EJA em 

atividades de Ciências?  

A esta questão, diversas outras foram sendo agregadas, tais como: 

Quais são as características que vão compor uma atividade voltada para as 

especificidades da EJA? Qual a linguagem mais adequada para implementar 

essas atividades? 

 Na busca de responder a estas questões, buscamos inicialmente 

conhecer um pouco mais da realidade da EJA no município de Angra dos Reis. 

O resultado dessa busca apresentamos no tópico a seguir. 
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4.2 INFORMAÇÕES DA EJA EM ANGRA DOS REIS 

 Na coleta de dados sobre a EJA de Angra dos Reis buscou-se junto a 

Secretaria de Educação de Angra dos Reis. Lá fomos informados, por exemplo, 

que a EJA de 1º segmento não possuía um material didático próprio para uso 

de apoio de trabalho pedagógico, e que somente o 2º segmento utiliza um livro 

didático de ciências, em cuja ficha bibliográfica consta as seguintes 

informações: EJA MODERNA: Educação de Jovens e Adultos: anos finais do 

ensino fundamental, organizado por Virginia Aoki, para a Editora Moderna. 

Publicada na cidade de São Paulo, no ano de 2013.  

Não pretendemos dar ênfase a este livro, afinal, ele não é oferecido para 

as turmas de 1º segmento da EJA, nosso foco de estudo. Mas em nossas 

análises verificamos que é um bom livro que apresenta conteúdos para as 4 

series finais do 2º segmento, apropriados para atender ao publico da EJA. 

Possui textos, atividades e referencias bibliográficas. É composto de 320 

páginas, e é um ótimo apoio para o professor. 

O município de Angra dos Reis oferta a Educação de Jovens e adultos 

de 1º segmento em 13 escolas municipais, em diferentes localidades. Todas as 

escolas ganharam os livros da editora Moderna.  Mas, os livros são utilizados 

somente em turmas do fundamental 2. O fundamental 1 não tem  num livro de 

apoio.  

 

4.3 PROPOSTA DAS ATIVIDADES E ESCOLA SELECIONADA 

 Nossa proposta envolveu a seleção e implementação de atividades da 

área de Ciências para uma turma da EJA de uma escola pertencente à rede 

municipal. 

A escola selecionada para isso foi a Escola Municipal Tereza Pinheiro, 

em seu turno da noite, com a turma de EJA de 2º ano do 1º segmento. Para 

permissão de nossa entrada na escola utilizamos uma ficha de autorização 

para a escola e para os alunos, estas fichas são apresentadas nos Apêndices 

desta monografia. 
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Esta escola está localiza em um dos bairros mais populoso do município, 

a grande Japuiba, e é uma localidade periférica. Ela funciona nos três turnos 

(manhã, tarde e noite). Destacamos que, de acordo com relatos dos 

funcionários, o turno da noite a escola fica muito vulnerável a crimes e assaltos, 

visto que a mesma não tem nenhum guarda ou segurança. 

No dia 03 de julho de 2015, após serem solucionadas todas as questões 

burocráticas fomos para campo. Encontramos uma turma composta de oito 

estudantes de idades bem variadas, dos 15 aos 61 anos. Com histórias e 

motivações bem diferentes para terem retornado à sala de aula, mostrando a 

riqueza da diversidade desses sujeitos.  

Este foi um dia muito marcante em nossa trajetória acadêmica por 

possibilitar problematizar na prática todas as questões postas em leituras e 

debates, e, além disso, poder obter o retorno deles a respeito de nossa 

proposta. 

 Para que as atividades fossem realizadas, logo de inicio apresentamos o 

plano de aula para o professor da turma (este plano se encontra nos 

Apêndices). 

O professor do qual acompanhamos é formado em Letras, e atua na 

EJA há mais ou menos 6 anos, gosta de trabalhar com essa modalidade, mas 

diz ficar extremamente desmotivado com os alunos que não querem participar 

das aulas. Após analisar nosso plano de aula, este professor falou: “você vai 

ter que acompanhar a leitura e a realização dos exercícios, pois eles Leem 

muito mal, e não sabem escrever direito”.  

O tema de nossas atividades foi: ”Pensando sobre o lixo”. Escolhemos 

a disciplina de Ciências para estas atividades, objetivando:  

- Despertar a curiosidade do aluno e envolvê-lo no que se diz respeito ao lixo; 

- Problematizar e desafia para novas descobertas sobre o que vem 

ocasionando o acumulo de lixo no planeta; 

- Propiciar discussões, questionamentos, trocas, reflexões, buscas de debates 

e explorações dos conhecimentos sobre o tema em questão, e  

- Aproximar os conhecimentos existentes desses indivíduos para sala de aula. 
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 A metodologia que adotamos envolveu inicialmente a apresentação 

comentada de um contexto histórico sobre os avanços da nossa sociedade. Em 

seguida, fizemos a leitura de um texto (no apêndice) extraído de um jornal de 

grande circulação e propusemos um debate sobre o que compreenderam deste 

texto. 

 Como forma de avaliação das atividades, optamos pela avaliação 

processual, na participação dos alunos, e organização das ideias. 

Fizemos então a leitura do texto para a turma, deixando que a turma 

expressasse suas ideias sobre os temas escolhidos. Percebemos que 

inicialmente a turma ficou com vergonha de participar, mas depois foram se 

soltando, exceto os estudantes mais jovens, entre 15 e 16 anos, que ficaram no 

fundo da sala sem comentar nada. Mas, mesmo assim, buscamos incentivar 

suas participações por meio de indagações. 

Nossa atividade foi bem planejada, levamos os materiais todos 

impressos (texto, atividade e questionário). O texto de caráter informativo 

científico, apresentava conteúdos bem próximo da vivencia dos alunos. As 

atividades sobre a percepção do entendimento do texto eram de múltipla 

escolha, incluindo algumas envolvendo “verdadeiro ou falso”. Nosso intuito era 

de motivar os estudantes a participar sem medo de exporem seus erros 

ortográficos. 

 

4.4 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DAS  

ATIVIDADES 

Depois da aplicação das atividades percebeu-se o quanto foi 

enriquecedor um tema de ciência para EJA, visto que permitiu a introdução de 

alguns conhecimentos e a ampliação de outros prévios destes estudantes. 

No decorrer da aula quando se mencionou a quantidade de lixo que 

nossa sociedade produz, por exemplo, imediatamente algumas senhoras 

relataram fazer artesanato com materiais reciclados, reciclagem de óleo de 

cozinha fazendo sabão, entre outros.  
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Foi gratificante acompanhar os conhecimentos deles e promover 

debates envolvendo alguns assuntos atuais e pertinentes à vida cotidiana. Tais 

como o fato de que tempo atrás em Angra existia um lixão do bairro Ariró e os 

mesmos não sabiam do fechamento e da lei que proíbe lixões a céu aberto, e 

que o lixo produzido no município atualmente está sento transportado para 

fora, para lugares que possuem aterros sanitários. 

Consideramos esse dia como bastante produtivo e contributivo para 

nosso estudo, principalmente depois de passar o questionário com perguntas 

sobre eles, e ler suas respostas. Multas coisas aconteceram neste dia, mas 

algumas delas são indescritíveis: ao final da atividade ouvir um “obrigado 

professora” e receber um abraço foi muito satisfatório. Foi de arrepiar! 

 

 

4.5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE AS RESPOSTAS DOS 

QUESTIONÁRIOS 

  

 No início das atividades entregamos o questionário aos estudantes 

contendo questões envolvendo: idade, os motivos de estar estudando em uma 

turma da EJA, profissão, e percepções das atividades aplicadas. 

 A tabela 1 a seguir apresenta as respostas em relação às idades: 
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Tabela 1: idade dos estudantes participantes das atividades 

idade Quantidade 

15 1 

16 2 

38 1 

44 1 

58 1 

61 1 

Total 7 

Fonte: dados coletados pela pesquisadora 

  

 A leitura dos dados da tabela 1 nos permite confirmar a diversidade de 

idades existente dentro da EJA. Mas, existe um outro dado implícito que pode 

ser também analisado a partir do total de alunos participantes da atividade: a 

questão da grande evasão escolar desta turma de EJA, pois, de acordo com 

relatos do professor, no inicio do ano letivo a turma era bem maior. 

Perguntamos em seguida a estes estudantes a respeito de suas 

profissões, e as respostas foram as seguintes: estudantes (Aluno X e W), 

carpinteiro (Aluno Y), soldador (Aluno Z), cozinheira (Aluno H), costureira 

(Aluna P) e pedreiro (Aluno R).  

Ao analisarmos estas respostas podemos perceber que esses sujeitos 

são cidadãos que já chegam à escola com amplo repertório de conhecimentos. 

São cidadãos experientes, e que, por isso, seu processo educacional deve 

levar em consideração tais premissas para que os conteúdos apresentados na 

escola façam sentido para eles, dialogando com seus cotidiano, suas 

experiências, suas profissões, etc. 
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 Ao serem perguntados a respeito dos motivos de estarem estudando em 

uma turma de EJA, as respostas obtidas foram as seguintes 

“Porque eu não quero ce buro” (Aluno X). 

 “Porque e tomo conta do meu irmão” (Aluno W). 

“ Para um futuro melhor” (Aluno Z).  

“Não tive portunidade cando eu ela mais oije eu quero vetrinaria” 
(Aluno H). 

“Pararede” (Aluno R). 

“Porque quero cer esturmentista para cirugião” (Aluno P.) 

 

 Ao lermos as respostas vemos que a EJA para esses sujeitos desperta, 

de uma forma geral, os sonhos adormecidos. Como resposta encontramos a 

vontade de recuperar o tempo perdido, ou até mesmo o medo de ser “um 

ninguém”. Entretanto, destacamos que poucos respondera a questão de forma 

mais abrangente, talvez por medo dos erros ortográficos ou talvez por não 

saberem também o porque está ali. 

 Buscando completar esta questão, apresentamos em seguida as 

respostas obtidas para a questão que indagava os objetivos de estarem 

retornando os estudos. As respostas foram: 

“ce adivogado” (Aluno X). 

“Marinheiro” (Aluno W). 

“Melhora de vida” (Aluno Z). 

“vetinalia” (Aluno H). 

“mim formar em estumentista” (Aluno P). 

 

Interessante se destacar a persistência presente nas respostas desses 

estudantes, a vontade de não parar, de perceber que aquele momento na sala 

de aula é apenas o começo para a possibilidade de seus sonhos se tornarem 

concretos. É motivador perceber inclusive que os mais idosos também não 



27 

 

desistiram de sonhar, e ainda guardam uma chama dentro de si em querer 

progredir. 

Ao questionarmos a respeito do que acharam sobre as atividades 

aplicadas obtivemos as seguintes respostas: 

“eu asei muito legal” (Aluno X). 

“foi muito bo” (Aluno H). 

“eu mim bem, lutando para obter obijelevo da vida” (Aluno P). 

 

Mesmo cientes de que poucos responderam à questão, não ficamos 

decepcionadas, pois se percebeu que, em geral, os motivos das respostas em 

branco eram por constrangimento de não saberem escrever corretamente. 

Quando perguntados se achavam se as atividades tinham sido 

proveitosas todos responderam que sim. Entretanto, muito mais do que obter 

respostas em palavras escritas ou proferidas, foi muito satisfatório ver o 

empenho dos alunos, principalmente dos mais idosos, pois eles foram os que 

mais interagiram com a aula. Foram muito participativos expondo seus 

conhecimentos sobre o assunto e até mesmo exemplificando com seus 

cotidianos.  

Nestes momentos, muito mais do que professora, eu fui aluna e aprendi 

muito, aprendi que essa pesquisa que fizemos é apenas o começo do que nos 

podemos fazer para ajudar essa modalidade esquecida. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após estudar sobre a Educação de Jovens e Adultos, pesquisar a fundo 

sobre o que a ciência tem a nos oferecer, ir a campo, aplica uma atividade de 

ciências, e ver resultados que julgo ser muito satisfatório, e concluo a nossa 

questão de pesquisa. 

Ensinar somente Português e Matemática e de forma infantilizada para 

as turmas de EJA não é o suficiente, os conteúdos a serem trabalhados tem 

que fazer parte do contexto de vida desses sujeitos, para que assim eles 

possam se sentir inserido no meio escolar, talvez o maior entendimento seja 

que esses sujeitos não dominem a habilidade da leitura e da escrita, isso é 

fato, mas não é por esse motivo que tenha que trabalhar o “BA-BE-BI-BO-BU”, 

nos docentes podemos sim ensinar Português e Matemática de maneira 

científica, onde ele possa compreender melhor sua sociedade. 

 Para trabalhar com a EJA temos que trabalhar os conteúdos juntos e 

não isolados. Grande parte da evasão nas turmas de EJA acontece por 

desmotivação dos alunos em irem para sala de aula e não ver sentido nos 

conteúdos; talvez a melhor maneira de se trabalhar com esses sujeitos é os 

fazerem enxergar o mundo de forma diferente, com outros olhos, mas para isso 

tem que se pensar na alfabetização científica, uma alfabetização indagadora, 

uma alfabetização critica, onde faça o ser compreender um pouco dos 

“mistérios”, entenderem melhor o que já sabemos, ou o que não sabemos, com 

a compreensão das coisas ganhamos poder, o poder de saber que nada está 

pronto e acabado e que tudo está em constante transformação, entender seu 

papel social.  

Hoje em dia todos nos temos acesso ao mundo da televisão e outros 

meios de comunicação, e se paramos se quer um minuto vemos nos noticiários 

cada vez mais as descobertas da ciência, e esses sujeitos têm contato direto 

com essas informações e muitas das vezes não compreendem o que se passa, 

ou não sabe no que se implica.  

Como por exemplo, temos em evidencia nesse ano de 2016 a mutação 

do mosquito transmissor da dengue, onde ele passa a transmitir mais duas 
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doenças, esse é um assunto é muito rico para se trabalhar nas turmas, é um 

assunto que eles estão tendo contato a todo o momento nos noticiários e que 

pode virar um belo debate em sala de aula para que o tema fique mais claro 

que quem não esta acompanhando passa a entender também. 
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APÊNDICE 1: PLANO DE AULA: 

 

 

Tema da aula: Pensando sobre o lixo 

 

Matéria: Ciências 

Objetivos 

1. Despertar a curiosidade do aluno e envolvê-lo no que se diz respeito ao lixo. 

2. Problematizar e desafia para novas descobertas sobre o que vem 

ocasionando o acumulo de lixo no planeta. 

3. Propiciar discussões, questionamentos, trocas, reflexões, buscas de debates 

e explorações dos conhecimentos que eles iram colocar em xeque. 

4. Aproximar os conhecimentos existentes desses indivíduos para sala de aula. 

 

Metodologia  

 

 Apresentar um contexto histórico sobre os avanços da sociedade. 

 Fazer análise de um texto retirado da internet (Texto adaptado de: G1 

Economia. Disponível em: http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/09/41-das-casas-

nao-tem-rede-de-esgoto-mostra-pnad.html. Acesso em 24.06.2015) 

 Problematizar a matéria, deixando que os alunos acham sobre o texto. 

 Realizar um questionário sobre o texto trabalhado. 

 

 

 Recursos  

 

 Texto impresso para a turma 

 

 

Estratégia de Avaliação 

*Avaliação Processual, na participação dos alunos, e organização das idéias. 

 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/09/41-das-casas-nao-tem-rede-de-esgoto-mostra-pnad.html.%20Acesso%20em%2024.06.2015
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/09/41-das-casas-nao-tem-rede-de-esgoto-mostra-pnad.html.%20Acesso%20em%2024.06.2015
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APÊNDICE 2:  AS ATIVIDADES 

 

SOMOS RESPONSÁVEIS PELO NOSSO LIXO 

A partir do final do século XIX e principalmente durante o XX, o melhor 
conhecimento dos organismos vivos levou ao desenvolvimento de vacinas e de 
processos de conservação de alimentos. 

O resultado foi a diminuição de importantes fatores de doença e morte, 
resultando em grande crescimento da população humana. Assim, transformou-
se em ritmo acelerado o estilo de vida das populações humanas tanto no Brasil 
como no mundo. 

A aliança entre ciência e tecnologia proporcionou a diversificação das fontes de 
energia e de materiais. Papel, cimento, além de metais, são produzidos por 
indústrias que cresceram enormemente nesse período. Em consequência, 
ocorrem uma maior exploração dos recursos naturais e crescente produção de 
lixo e outras formas de poluição dos ambientes. 

O trecho a seguir nos apresenta informações sobre esse assunto em nosso 
país: 

Texto: 

De 2012 para 2013, cresceu o número de domicílios atendidos por serviços 
como iluminação elétrica, rede de abastecimento de água, rede de esgoto e 
coleta de lixo, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 
de 2013, realizada e divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Foram ouvidas 362.555 pessoas em 1.100 municípios. 

Na comparação de um período de 12 anos, o total de domicílios com rede 
coletora de esgoto, incluindo os que têm fossa séptica ligada à rede, subiu 10 
pontos percentuais, chegando a 64,3% no ano passado. Desconsiderando os 
dados sobre fossa séptica, 59% das casas contavam com rede de esgoto em 
2013. A proporção de domicílios sem o serviço, portanto, foi para 41%. No ano 
anterior, era de 42,9%. 

Segundo o IBGE, de 2001 a 2013 a parcela de domicílios atendidos por rede 
geral de abastecimento de água cresceu 5,3 pontos percentuais, chegando a 
85,3% dos lares. Em 2013, 99,6% das casas (ou 64,8 milhões) tinham luz. 

A proporção de casas com coleta de lixo subiu 1 ponto percentual de 2012 para 
2013. Ao todo, cerca de 90% têm este serviço. A região Nordeste teve a maior 
expansão de coleta de lixo (crescimento de 5,1%, que equivale a 657,1 mil 
novas casas atendidas). 
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Convidamos você para estudar um pouco mais sobre o assunto, analisando e 
respondendo às questões a seguir: 

 

I – A partir de sua vivência, e das informações apresentados nos textos, 
examine as afirmações abaixo, marcando com (V) se considerar verdadeira ou 
(F) se for falsa: 

( ) A energia elétrica é a principal forma de energia utilizada no meio urbano. 

( ) A propagação de microorganismos é maior quando há maior acúmulo de 
lixo. 

( ) 10% da população brasileira não contava com o serviço de coleta de lixo em 
2013. 

( ) Toda população brasileira tem saneamento básico (abastecimento de água, 
coleta de esgoto e de lixo). 

II – Até 2014 a maior parte do lixo sólido no Brasil não recebia nenhum 
tratamento, sendo dispensado em lixões a céu aberto. Uma parcela menor era 
colocada em aterros sanitários, onde o lixo é prensado por tratores e coberto 
com camadas de terra, regularmente. Alguns desses aterros já contam com um 

revestimento impermeável na sua base, permitindo isolamento entre os 
materiais do lixo e o solo. 

A vantagem de um município fazer lixões seria: 

( ) poder usar o enorme espaço brasileiro. 

( ) conservar o solo e a água do terreno. 

( ) exclusivamente econômica, pois se gasta só com a coleta. 

( ) garantir a remuneração dos garis e catadores de lixo. 

III – A partir de agosto de 2014 o Brasil passou a contar com uma Lei que 
proíbe os municípios de se utilizarem de lixões, sendo obrigados a construírem 
e utilizarem aterros sanitários. 

Você saberia explicar os problemas causados pelos lixões nas cidades? 

 

 



34 

 

6 REFERENCIAS BIBIOGRAFICAS 

 

BEURENREN, E.; BALDO,A. Formação cidadã dos alunos da educação 

básica, na promoção do conhecimento científico nas ciências da 

natureza,utilizando os recursos da web 2.0. Anais do Ciecitec, 2015. 

Disponível em http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4Q-

kBIwoYJ:www.santoangelo.uri.br/ciecitec/anaisciecitec/2015/resumos/comunica

cao/872.doc+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br.  Acesso em 14.03.2016. 

 

FREITAS, A. V. Educação Matemática e Educação de Jovens e Adultos: 

estado da arte de publicações em periódicos (2000 a 2010). Tese de 

Doutorado (Educação Matemática), PUC-SP, São Paulo, 2013. 

 

JULIÃO, E; Diversidade dos sujeitos da educação de jovens e adultos. In: 

MEDEIROS, C. C.; GASPARELLO, A.; BARBOSA, J. L. (Org.). Educação de 

Jovens, Adultos e Idosos na diversidade: saberes, sujeitos e práticas. 

01ed.Niterói: CEAD/UFF, 2015, v. 01 

 

VILANOVA, R; MARTINS,I; educação em ciências e educação de jovens e 

adultos:pela necessidade do dialogo entre campos e práticas. Rio de Janeiro -

RJ.2008. 

 

BRASIL, ministério da educação proposta curricular 1º segmento educação de 

jovens e adultos, 2001 


