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RESUMO 

A realidade do ensino de ciências em turmas da EJA retrata a extrema adversidade 
no contexto sociocultural dos educandos em relação aos objetos de ensino, diante da 
perspectiva de quem ensina e de quem aprende. Nesse sentido, a pesquisa traz uma 
adaptação da metodologia da Escola Nova, baseada na teoria deweyana, para o 
ensino de Ciências da EJA de uma turma de 9º ano do Colégio Geremias de Mattos 
Fontes situado no município de Itaboraí-RJ. O percurso metodológico foi constituído 
das seguintes etapas: adequação dos preceitos da Escola Nova à realidade da EJA; 
planejamento das aulas, as sequências didáticas, as ferramentas didáticas; execução 
da proposta metodológica; metodologia de avaliação da aprendizagem e eleição de 
indicadores dos pressupostos da Escola Nova. A proposta permitiu desenvolver 
métodos ativos que contribuíram no aumento da participação nas aulas de Ciências 
Naturais, tendo, com isso, a uma melhoria no processo de aprendizagem. A partir da 
experiência em sala, foi desenvolvido um produto na forma de livro didático dedicado 
ao ensino da EJA, priorizando os conteúdos trabalhados e as propostas organizadas 
em métodos ativos. Os resultados obtidos sinalizaram uma práxis docente que 
permitiu a propensão dos alunos a ação, de forma a vivenciarem o que estava sendo 
ensinado. 

Palavras Chaves: Proposta de ensino, Ensino de Ciências, Educação de Jovens e 
Adultos. 



ABSTRACT 

The background of Science teaching in EJA classes portrays the extreme adversity in 
the students’ sociocultural context related to the teaching objects, in the perspective of 
those who teach and of those who learn. In this sense, this research aimed to unveil 
new methodological paths through readaptations of the escolanovista pedagogy and 
rescue of the work of John Dewey. The adoption of the methodological proposal of 
Dewey in 9th grade classes in the EJA of the College Geremias de Mattos Fontes in 
the city of Itaboraí – RJ. The methodological course was constituted of the following 
stages: adaptation of the precepts of the escolanovista pedagogy to the reality of the 
EJA; lesson planning, didactic sequences, didactic tools; implementation of the 
methodological proposal; methodology of evaluation of the learning and election of 
indicators of the presuppositions of the escolanovista pedagogy. The proposal allowed 
to develop active methods that contributed to increase participation in the Natural 
Sciences classes, thus tending to an improvement in the learning process. From the 
experience in the classroom, a product was developed in the form of a textbook 
dedicated to the teaching of EJA, prioritizing the content worked and the proposals 
organized in active methods. The results obtained indicated a teaching praxis that 
allowed students to take action in order to experience what was being taught. 

Keywords: Teaching proposal, Science Teaching, Youth and Adult Education (EJA). 
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1. INTRODUÇÃO
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) garantida, gratuitamente, pela lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (Lei N0 9.394/1996) no capítulo II, no artigo 37 da 

seção V, é “...destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos 

no Ensino fundamental e médio na idade própria” (BRASIL, 1996). Os municípios têm 

a incumbência legal de ofertá-la até o ensino fundamental, sendo de responsabilidade 

do Estado complementá-la até o ensino médio, concluindo a Educação Básica.  

Desse modo, a EJA é “o reconhecimento da educação como direito do 

cidadão e da cidadã ao longo de sua existência deslocando a ideia de compensação 

para a de reparação de um direito que lhe foi negado” (SAMPAIO, 2009, p.24).  

Mello (2013), Piconez (2012) e Da Silva (2013) reconhecem a existência de 

problemas na Educação de Jovens e Adultos como os relacionados à escola, à 

metodologia, à ação do professor, ao aluno adulto e ao uso dos materiais didáticos, 

dificultando ainda mais a retenção dos estudantes e, dessa forma, contribuindo para 

o aumento da evasão escolar.

Para Piconez (2012), Girotto (2011) e Budel (2008) a evasão escolar na EJA 

é fruto desses múltiplos fatores. E além disso, destacam que o retorno ao ambiente 

escolar é caracterizado pela heterogeneidade do seu público, composto por jovens e 

adultos em diferentes faixas etárias e com diferentes aspirações, para terminar ou dar 

continuidade aos estudos. Os alunos já inseridos no mercado de trabalho buscam 

alcançar um novo emprego com melhor remuneração, mediante o aumento da 

qualificação educacional. 

Piconez (2012) ressalta a árdua tarefa da escola em reconhecer que “qualquer 

papel de transmissão que se queira atribuir à escola deve, antes de tudo, remeter-se 

à complexa tarefa de aprendizagem, baseada na perspectiva da reconstrução do 

conhecimento já elaborado” (PICONEZ, 2012, p.50).  E Da Silva (2013) afirma que, 

para o sucesso na construção do conhecimento, o ensino e aprendizagem devem 

estar em sintonia com as “práticas pedagógicas, a didática e os integrantes deste 

processo” (DA SILVA, 2013, p.9). O autor também destaca a preocupação com o 

material didático adotado pelas instituições que ofertam essa modalidade de ensino. 

Para Mello (2013, p.104) deve-se registrar toda a produção discente e docente como 

forma de melhorar as situações de ensino-aprendizagem, corrigindo questões de “[...] 

ordem teórica e metodológica [...]” aplicadas a essa modalidade de ensino. 
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Outra questão também a ser considerada, que é ressaltada por Oliveira 

(2007), é o papel do currículo destinado à Educação de Jovens e Adultos, em que “[...] 

a tendência predominante das propostas curriculares é a da fragmentação do 

conhecimento e a da organização do currículo numa perspectiva cientificista, 

excessivamente tecnicista e disciplinarista [...]” (OLIVEIRA, 2007, p.86). Esse é mais 

um empecilho a ser vencido pelos educadores que tentam desenvolver o trabalho 

dentro de uma atmosfera que leva em consideração a experiência discente no 

ambiente escolar.  

Dessa forma, na análise da componente curricular da EJA, segundo Assis 

(2010, p.89), deve-se levar em consideração as trocas de experiências, bem como a 

história dos discentes, ancoradas no contexto social em que alunos, professores e 

escola estão inseridos, além da valorização dos “saberes e fazeres” dos alunos.  

Ao tratar, mais especificamente, do ensino de ciências, Pires et al (2001) 

destacam a necessidade de adequar os objetos e temas de ensino de acordo com as 

concepções dos educandos, considerando a “cultura popular, na religião ou no 

misticismo, nos meios de comunicação e ainda na história de vida do indivíduo, sua 

profissão, sua família etc” (PIRES, 2001, p.304). O educador deve estar atento ao 

colher os dados da produção em sala, através de diferentes materiais, sejam orais ou 

escritos. Assim, a ação e participação dos alunos devem ser valorizadas.  

A minha atuação nas turmas da EJA teve início em 2009.  Desde então venho 

trabalhando em todas as séries do ensino fundamental na escola em que atuo. 

Durante esses anos de trabalho foi possível identificar as dificuldades dos alunos em 

relação ao ensino de ciências, independente da série analisada. A falta de pré-

requisitos conceituais básicos, bem como o distanciamento da sala de aula durante 

muito tempo parecem contribuir para a manutenção do “status” de dificuldade que a 

disciplina tem.   

Após levantamento bibliográfico inicial, foi eleita a pedagogia da Escola Nova 

baseada na teoria de educação de John Dewey (1859-1952), que estabeleceu uma 

corrente mais voltada aos seus próprios preceitos. Para Dewey (1971) a educação é 

um contínuo processo de reconstrução e reorganização da experiência cuja 

pedagogia está pautada na ação (learning by doing), daí sua essência pragmática. 
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Uma de suas principais contribuições foi o desenvolvimento dos cinco estágios do ato 

de pensar:  
 
 

1º) uma necessidade sentida; 2º) a análise da dificuldade; 3º) as 
alternativas de solução do problema; 4º) a experimentação de várias 
soluções, até que teste mental aprove uma delas; 5º) a ação como 
prova final para a solução proposta, que deve ser verificada de 
maneira científica (GADOTTI, 2006, p.144-145). 
 

 

O caráter pragmático ancorado às bases das etapas da metodologia científica, 

constituiu um campo fértil para alicerçar estudos com foco no ensino de ciências. 

Ao confrontar ideias tradicionais com as alternativas procedimentais, que 

visam solucionar questões metodológicas de ensino, observou-se uma oportunidade 

de adequação da corrente pedagógica escolanovista para os dias atuais. 

O anteparo bibliográfico encontrado em trabalhos como os de Campos (1999, 

p.485) e Lopes (LOPES1, 1997 apud BUDEL, 2008, p.5) verificaram-se relatos que 

advêm desde a década de 90 e que já retratavam essa nova proposta metodológica 

(Escola Nova) como uma alternativa para o ensino de ciências. Também nessa 

década, foi aprovada, em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Dessa forma, relacionando as ideias de Campos (1999) verificaram associações direta 

e indireta de vários trechos da LDB com a pedagogia escolanovista.  

Este trabalho é o resultado da pesquisa de uma proposta de metodologia de 

ensino e aprendizagem voltada à EJA, adotada no primeiro semestre de 2016, na 

Escola Municipal Geremias de Mattos Fontes, localizada no município de Itaboraí. 

 

1.1 HIPÓTESE 
A adoção de uma metodologia que se aproxime da concepção de Dewey, de 

aplicação de métodos ativos de aprender fazendo, promoverá maior participação dos 

alunos da EJA nas aulas de Ciências Naturais da Escola Municipal Geremias de 

Mattos Fontes, município de Itaboraí, e proporcionará uma melhoria no processo de 

aprendizagem. 

                                                 
1 LOPES, Alice Ribeiro Casimiro. Conhecimento escolar: inter-relações com conhecimentos científicos e 
cotidianos. Contexto e Educação, v. 11, n. 45, p. 40-49, 1997. 
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1.2 OBJETIVOS 
O presente trabalho visa realizar um ensaio metodológico escolanovista no 

ensino de ciências das turmas da EJA do Município de Itaboraí, e estimular a ação 

dos alunos através de métodos ativos, como atividades do tipo aprender fazendo, 

permitindo a construção de um produto na forma de material didático aplicado a essa 

metodologia e destinado ao curso de ensino de ciências da EJA. 

1.3 JUSTIFICATIVA 
Os estudantes da EJA são carentes de estratégias que estimulem a 

participação deles nas aulas, visto que a realidade das instituições de ensino, muitas 

vezes, os afasta dos bancos escolares. A proposta metodológica escolanovista visa 

contribuir para o ensino de ciências na EJA, baseando-se em atividades interativas, 

em que o aluno é agente do processo, participando ativamente na construção da aula.  

Justamente no Ensino de Ciências, algumas das propostas educacionais para 

esta disciplina levam em consideração as atividades práticas como sendo uma 

extensão do ensino. Ao aprofundar nos manuscritos de Dewey vamos encontrando 

um universo a ser redescoberto entre as Ciências e as ideias que um dia foram 

fundamentais para a ruptura do “status quo” da época em que surgiu o movimento 

Escola Nova. Quando se volta o foco para os processos metodológicos, pode-se 

verificar em Porto (2009) a aplicação dos métodos ativos: 
 
 
[...] Para isso pretendia-se: (...) Substituir métodos expositivos por 
métodos ativos. Nessa perspectiva, aulas práticas, desenvolvidas no 
laboratório, deveriam oferecer atividades que motivassem e 
auxiliassem os alunos na compreensão de conceitos. “Aprender 
fazendo” era a grande meta das aulas práticas. O aluno deveria ser 
capaz de “redescobrir” o já conhecido pela ciência, apropriando-se da 
sua forma de trabalho – o método científico (PORTO, 2009, p.16). 
 
 

Escolher o pensamento deweyano foi pactuar com a mesma ideia que 

encantou Anísio Teixeira, sintetizada em sua citação: “nem restauração do passado, 

nem imposição de um futuro ainda inexistente”. Logo, por que não readaptar correntes 

pedagógicas antigas dentro do atual cenário educacional para o ensino de ciências? 

Este trabalho está estruturado em seis (6) capítulos. 
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O Capítulo 1 descreve todo o contexto no qual se desenrolou o trabalho, o 

problema relacionado ao ensino de Ciências na EJA e a hipótese que tentou resolvê-

lo, além de seus objetivos e justificativas.  

O Capítulo 2 trata dos pressupostos da Escola Nova e as metodologias 

empregadas na sua prática pedagógica. Seguindo uma das linhas de seus 

pensadores, foi escolhido John Dewey como referencial teórico. Sua escolha é o 

resultado dos estudos das ideias deweyanas que mais se aproximaram das práticas 

realizadas no ensino de Ciências. O mesmo capítulo ainda trata questões históricas 

específicas do Ensino de Ciências. A Educação de Jovens e Adultos foi abordada em 

tópico separado, sendo discutidos outros pontos como o Ensino de Ciências 

especificamente na EJA, bem como a questão dos livros didáticos. 

O Capítulo 3 apresenta os dados sócio-geográficos do município de Itaboraí, 

com enfoque na questão educacional, no currículo da EJA no município e a 

modalidade EJA relacionada à prática docente do autor na referida Escola. 

O Capítulo 4 apresenta todo o percurso metodológico adotado a partir da 

adequação dos preceitos da Escola Nova em relação à realidade da EJA. A execução 

da metodologia foi planejada segundo sequências e ferramentas didáticas adotadas 

na pesquisa. Foram avaliadas um total de dez aulas. Além disso, foi proposto um 

sistema de avaliação de aprendizagem substituto ao modelo tradicional. 

No Capítulo 5 estão descritas as análises, qualitativa e quantitativa, e a 

discussão das dez aulas abordadas na metodologia. Também trata a percepção final 

do professor durante a execução da metodologia e a abordagem sobre o produto da 

pesquisa, que resultou na produção de um livro didático voltado ao último ano da EJA 

na disciplina de Ciências.  

O Capítulo 6 procura analisar a metodologia escolanovista com foco nas 

ideias de Dewey e sua aplicação no ensino de Ciências na EJA, sendo apontados os 

pontos positivos e negativos verificados ao longo da pesquisa. As diferentes 

abordagens procuram contribuir para uma mudança na perspectiva das metodologias 

voltadas ao ensino de Ciências e suas formas de avaliação da aprendizagem. 
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2. REFERENCIAIS TEÓRICOS 

2.1 A ESCOLA NOVA E O SEU SURGIMENTO 
Entender o movimento Escola Nova é voltar no passado histórico, educacional 

e filosófico da época. Ela foi considerada o maior movimento de renovação da 

educação. E para compreendê-la se faz necessário respirar a atmosfera da época, 

não só pontuando as características do movimento pedagógico escolanovista, como 

reconstituindo um momento histórico. 

No final do século XVIII duas correntes pedagógicas antagônicas vigentes 

eram reconhecidas pelos seus ícones, Augusto Comte (1798-1857), defensor do 

positivismo e Karl Marx (1818-1883), do pensamento pedagógico socialista 

(marxismo).  

A corrente positivista era defensora da concepção educacional burguesa. 

Através de Herbert Spencer (1820-1903) é possível identificar o princípio da formação 

científica na educação em que o mestre não mais leva em consideração a concepção 

religiosa em sua prática.  
 
 
Essa tendência cientificista na educação continuava o movimento 
sensorialista dos dois séculos anteriores. Mas, na prática, a introdução 
das ciências no currículo escolar ocorreu muito vagarosamente, 
resistindo à dominação da filosofia, da teologia e das línguas clássicas 
(GADOTTI, 2006, p.109). 
 
 

Com a evolução da sociologia e da sociologia da educação a visão cientificista 

ganha força, tendo Émile Durkhein (1858-1917) como um dos seus expoentes. 

Divergindo da corrente positivista, surge o movimento da democratização do ensino, 

evidenciado pelo pensamento pedagógico socialista, que se contrapõe à visão 

burguesa de educação verificada no positivismo. Marx (1818-1883) e Engels (1820-

1895) enunciam os princípios da educação pública socialista, com oportunidade igual 

para todos, que na verdade não atende aos interesses dominantes e, por isso, foi 

relegada a segundo plano. 

Na escola tradicional a pedagogia positivista, segundo Saviani (2006, p.26), 

estava centrada na simplicidade, análise, progressividade, formalismo, memorização, 
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autoridade, emulação e intuição. A disciplina que era mantida através da autoridade e 

completada pela emulação, aprovação e reprovação do estudante, tinha o professor 

como centro do processo de ensino e aprendizagem, valorizando o saber transmitido 

pelo mestre, que se encarregava de reproduzir um ensino memorístico e formal.  

Tempos depois, as características da corrente positivista foram alvo de 

críticas pelos pensadores da Escola Nova. Para Gadotti (2006, p.143) as questões 

divergentes entre ambas as correntes estavam pautadas na incapacidade da 

pedagogia tradicional em manter a alegria das crianças nos espaços escolares e, ao 

mesmo tempo, valorizarem sua autoformação e atividades espontâneas. Uma das 

preocupações da Escola Nova era permitir ao aluno a centralidade do processo de 

ensino (paidocentrismo), de forma que a criança assumisse uma posição mais ativa e 

menos receptora. Dessa forma, a pedagogia escolanovista, influenciada pela 

sociologia e psicologia da educação, foi decisiva na ruptura com o modelo tradicional 

anterior.  

Adolphe Ferrière (1879-1960), um dos precursores da Escola Nova, fundou 

em 1899 seu primeiro Bureau Internacional com sede em Genebra, Suíça. Um dos 

pilares de seu pensamento, em contraposição aos modelos educacionais anteriores, 

estava alicerçado, conforme consta em (GADOTTI, 2006, p.142), no fato de que “a 

escola tradicional havia substituído a alegria de viver pela inquietude, o regozijo pela 

gravidade, o movimento espontâneo pela imobilidade, as risadas pelo silêncio”.  
Na virada do século XIX para o XX, na Europa e EUA, o movimento 

escolanovista ou Escola Nova se consolidou e se contrapôs aos ideais positivistas, 

mas também foi herdeira das correntes pedagógicas às quais ela sucedeu. 

Entre seus defensores temos Adolphe Ferrière (1879-1960), Maria Montessori 

(1870-1952), William Heard Kilpatrick (1871-1965), Ovide Decroly (1871-1932), 

Édouard Claparède (1873-1940), Jean Piaget (1896-1980), Roger Cousinet (1881-

1973), Burrhus Frederick Skinner (1904-1990) e John Dewey (1859-1952), sendo este 

último o inspirador da dissertação.  

No Brasil, através das ideias da Escola Nova, ocorreu a ruptura com o 

pensamento pedagógico religioso que vigorava desde a Companhia de Jesus, 

traçando direcionamento oposto ao tradicionalismo educacional da época. A 

dimensão histórica do surgimento da Escola Nova pode ser didaticamente separada 
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em pré-escolanovistas2 e escolanovistas. Os pré-escolanovistas, com base em 

Kulesza (2002, p.5), antecederam a Escola Nova, e suas obras já continham 

elementos que mais tarde foram associados a esse movimento pedagógico. 

No contexto brasileiro, no período entre a passagem do século XIX para o XX, 

“as ‘novas ideias’ não se limitaram à escola. Tendo como substrato a ideologia liberal, 

as transformações propostas tiveram em mira todas as instituições sociais, a começar 

pelo escravismo até a estrutura do governo” (KULESZA, 2002, p.4). Mas foi por meio 

de Anísio Teixeira (2010, p.19,40), primeiro tradutor das obras de Dewey, no final da 

década de 1920, que as ideias de John Dewey, defensor e divulgador das ideias 

escolanovistas, ganharam campo no cenário educacional brasileiro. 

Para Carvalho (2015, p.93) a sedução da Escola Nova no Brasil foi grande, 

“[...] pois seus métodos, centrados na atividade do aluno, eram considerados mais 

eficientes do que os antigos, na consecução desse programa”. E não só isso, foram 

feitas muitas adaptações dos currículos tradicionais com sua influência e capilaridade 

no meio educacional ganhando força nos anos 20. 
 
 
[...] muitas das mudanças afirmadas como novidades pelo 
“escolanovismo” nos anos 20 povoaram o imaginário da escola e eram 
reproduzidas, como prescrição, nos textos e relatórios dos inspetores 
e nos preceitos legais [...] (LOPES, 2016, p.497). 
 
 

Um movimento marcou a presença dessa corrente pedagógica em terras 

tupiniquins, o manifesto dos pioneiros da educação nova, realizado em 1932, que 

defendia um Plano Nacional de Educação, e deveria, entre outras coisas, priorizar a 

educação pública. Infelizmente os objetivos educacionais foram interrompidos por 

conta da ditadura de Getúlio Vargas (1937-1945).  

Em resumo, a Escola Nova no Brasil promove uma autonomia do pensamento 

pedagógico que, até o final do século XIX, consistia na reprodução de ideias 

pedagógicas baseadas no pensamento religioso medieval.  

                                                 
2 O termo foi proposto pelo autor da dissertação para englobar os ícones intelectuais da época que tiveram suas 
ações ou obras associadas aos pressupostos da Escola Nova, que já eram disseminados na Europa e EUA. Com 
base em Kulesza (2002, p.5). Os pré-escolanovistas foram Leôncio de Carvalho (1879), Rui Barbosa (1882) e 
Caetano Campos (1890). 
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2.2 A METODOLOGIA DA ESCOLA NOVA 

Ao entender o contexto de formação e disseminação do movimento Escola 

Nova é possível reproduzir as expectativas em relação à metodologia utilizada por 

esta corrente pedagógica. Segundo Gadotti (2006, p.142) ela estava pautada nos 

princípios da autoformação, espontaneidade da criança na condução de suas 

atividades, mobilizadora da educação como ferramenta de mudança social e mutável 

tal como a sociedade na qual está inserida. Ao professor não cabia assumir o papel 

central na aula, pois, na verdade, funcionava como um orientador, e o aluno, instigado 

pelos estímulos promovidos pelo docente, se tornava o centro do processo educativo. 

A formação da Escola Nova foi influenciada por estudos desenvolvidos em 

outras grandes áreas do conhecimento, como a psicologia e sociologia educacionais, 

que alavancaram as bases metodológicas escolanovistas. 

De acordo com Gadotti (2006, p.142) Adolphe Ferrière acreditava que a 

escola ativa (precursora da Escola Nova) deveria estimular o impulso vital espiritual 

para desenvolvimento das potencialidades de cunho “espontâneo, pessoal e 

produtivo”. E justamente essas bases iam de encontro aos princípios defendidos pelas 

escolas tradicionais da época. 

  Essa corrente pedagógica intitulada  

 
 
[...] Educação Nova seria integral (intelectual, moral e física); ativa; 
prática (com trabalhos manuais obrigatórios, individualizada), 
autônoma (campestre em regime de internato e co-educação) 
(GADOTTI, 2006, p.142). 
 
 

Além disso, 
 
 
[...] devia a escola, assim, oferecer situações em que o aluno, a partir 
da visão (observação), mas também na ação (experimentação) 
pudesse elaborar seu próprio saber. Aprofundava-se aqui a viragem 
iniciada pelo ensino intuitivo no fim do século XIX, na organização das 
práticas escolares. Deslocado do “ouvir” para o “ver”, agora o ensino 
associava “ver” a “fazer” (LOPES, 2016, p.498). 
 
 

Dentre os muitos e renomados educadores escolanovistas, John Dewey “foi 

o primeiro a formular o novo ideal pedagógico” (GADOTTI, 2006, p.142). E é nesse 

sentido que se procurou utilizá-lo como um referencial teórico que pudesse ser 

adaptado para os tempos atuais, tomando como base os seus princípios. 



23 
 
 

   

2.3 JOHN DEWEY E OS SEUS PRINCÍPIOS 

O norte-americano John Dewey nasceu em 20 de outubro de 1859, Burlington, 

Vermont e morreu no dia primeiro de junho de 1952, Nova York, N.Y. De acordo com 

Da Cunha (2011, p.16), obteve seu bacharelado em artes em 1879 e atuou como 

professor. Em 1884 terminou seu doutorado pela Universidade John Hopkins.  

Esse filósofo e educador foi responsável por encabeçar o movimento 

progressista na educação nos Estados Unidos. Fundamentou o movimento Escola 

Nova (escolanovismo) orientando uma retomada de antigas formulações que advêm 

da “Escola Alegre” de Vitorino de Feltre (1378-1446) que constituíram os pilares deste 

movimento. Quando redescoberto, no século XX, foi um marco na ruptura dos 

paradigmas pré-concebidos pela escola tradicionalista burguesa, intitulada 

positivismo. 

Em suas obras, John Dewey considerava a vivência da experiência3 como 

ponto fundamental e intimamente relacionada à aprendizagem, da qual não pode ser 

dissociada.  Graças aos seus trabalhos, Dewey formulou o novo ideal pedagógico em 

que se baseava na ação do processo educativo “learning by doing4”. Este 

posicionamento reflexivo sobre a educação leva à mudança na forma como a 

educação é concebida, deixando de ser puramente livresca e assumindo uma postura 

mais pragmática5, baseado no paidocentrismo6. Dewey não utilizava o termo 

pragmatismo, preferia instrumentalismo, como conceito que descrevesse a sua 

filosofia. Ao analisar a perspectiva educacional, “Dewey argumenta que é a 

                                                 
3 O autor utilizou esse termo para sintetizar o conceito defendido por Dewey em “[ ] Vida, experiência, 
aprendizagem – não se podem separar. Simultaneamente vivemos, experimentamos e aprendemos” (TEIXEIRA, 
2010, p.37). 
4 Significa aprender fazendo.  
5 Ver glossário. 
6 Aluno como centro do processo de ensino. 
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intelectualização da experiência em sala de aula que a torna útil para a educação” 

(PRAWAT7, 2000, apud SANTOS, 2013, p.8).  

Dewey afirma que a experiência8 é uma fase da natureza9, uma forma de 

interação, pela qual dois dos seus elementos – situação e agentes são modificados, 

como verificado na Figura 2.1 (TEIXEIRA, 2010, p.34). 
 

 
Figura 2.1 – Representação do processo de experiência proposto por Anísio Teixeira. 

Fonte: Dewey, John. Vida e educação, 1971, com base no estudo introdutório de Anísio Teixeira. 
 

Segundo Teixeira (2010, p.35-37), a experiência não é por si só cognitiva, mas 

pode ganhar este atributo se direcionada para algum tipo de reflexão consciente, caso 

contrário nenhum elemento facilitador da compreensão da realidade será alcançado. 

Ao retratar a experiência com foco na inteligência e no pensamento se faz referência 

à experiência educativa, como verificado na Figura 2.2. 
 

 
Figura 2.2 – Representação do processo de experiência educativa. 

Fonte: o autor, 2017. Baseado em TEIXEIRA, Anísio; WESTBROOK, Robert B. John Dewey. Coleção 
educadores MEC, Fundação Joaquim Nabuco, Recife-PE: Editora Massangana, 2010. 

  

Além disso, a experiência, segundo Dewey, pode estar relacionada à 

atividade empírica e à atividade experimental, além de ser reflexiva no que tange ao 

caráter libertador dos costumes tradicionais. “Esse tipo de experiência adquire a 

capacidade de regular, orientar e dirigir experiências posteriores” (CUNHA, 2011, 

p.55). 

                                                 
7 PRAWAT, Richard S. The two faces of Deweyan pragmatism: Inductionism versus social 
constructivism. Teachers College Record, v. 102, n. 4, p. 805-840, 2000. 
8 Experiência não é, portanto, alguma coisa que se oponha à natureza, pela qual se experimente, ou se prove a 
natureza (TEIXEIRA, 2010, p.34). 
9 A natureza, neste caso, é tratada como elemento natural. Não confundir com natureza humana. 
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De acordo com o pensamento deweyano não há um imobilismo do indivíduo 

em relação ao entorno, há sim, sua ação sobre o meio, e dessa forma “o meio 

ambiente, uma vez transformado pelo sujeito, reage sobre ele, ‘de sorte que o ser 

vivente experimenta e sofre as consequências de seu próprio comportamento’ 

(DEWEY,1959, p.104)” (CUNHA, 2011, p.30). 

Para Dewey (1959, p.104) o pensamento surge a partir de uma situação 

duvidosa para um patamar determinístico antes não alcançado. O pensamento 

existente no campo ideário, chamado por ele “fio de ideias”, deve ser preenchido por 

algo concreto, ou seja, vivido, que é obtido por uma situação experimentada por esse 

indivíduo.  
 

 
O conceito de experiência que se encontra imbricado na concepção 
deweyana de educação constitui o elemento fundamental do método 
para se aprender de modo inteligente, pois o ato de pensar começa 
justamente com a experiência [sem grifo no original]. O educando deve 
ser posto no interior de uma situação que o leve a tentar fazer alguma 
coisa; o resultado desse esforço fará com que algo novo se acrescente 
ao aprendiz. O pensamento tem início a partir da interação entre a 
energia do aluno e o material manipulado [sem grifo no original]. Ao 
ensinar uma matéria escolar, qualquer que seja ela, o professor não 
deve nunca dispensar previamente a experiência pessoal e direta dos 
alunos com o assunto em questão; deve-se dar a eles algo “para fazer” 
e não algo “para aprender”, o que quer dizer colocá-los em ação de 
maneira a que possam refletir sobre as relações envolvidas no objeto 
de estudo (CUNHA, 2011, p.56). 
 
 

A reflexão puramente simples não surge somente por vivenciar tal situação, 

mas está atrelada a ela, de forma a ter um resultado como consequência da situação. 

Logo, a conclusão emerge da rotina de eventos experimentada. Assim, para o 

educador, a função do pensamento reflexivo (Figura 2.3) “é, por conseguinte, 

transformar uma situação de obscuridade, dúvida, conflito, distúrbio de algum gênero, 

numa situação clara, coerente, assentada, harmoniosa” (DEWEY, 1959, p.105-106).  
 

 
Figura 2.3 – Situação em que se opera o pensamento reflexivo. 

Fonte: o autor, 2017. Baseado em DEWEY, John. Como pensamos. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1953. 
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Dewey (1959, p.119) aborda, no tópico das funções essenciais da atividade 

reflexiva, as cinco fases ou aspectos do pensamento reflexivo10 (Figura 2.4): 

1) Sugestão. As sugestões são originadas a partir dos pensamentos 

como forma preliminar de análise de uma situação apresentada. 

2) Intelectualização. Problema a resolver caracterizado por uma 

dificuldade a ser intelectualizada ou uma perplexidade que foi 

sentida.  
 
 
O postulado deweyano, no caso, diz que os educandos devem ser 
colocados diante de “problemas”; [...] Cabe lembrar a advertência de 
Dewey quanto à existência de “verdadeiros problemas” e de 
“problemas simulados ou ridículos” (CUNHA, 2011, p. 56).  
 
 

3) Ideia-guia ou hipótese. Formulação de uma hipótese ou ideia-guia. 
 
 
Uma vez atendido o requisito de colocar o estudante diante de uma 
situação que envolva um problema real, o próximo passo necessário 
à consecução do pensar é o fornecimento de dados úteis à solução da 
dificuldade apresentada. Essas informações são importantes porque 
a matéria-prima do pensamento não é o próprio pensamento; não se 
pode pedir ao aluno que pense sem que que lhe sejam indicadas as 
fontes do seu raciocínio. (CUNHA, 2011, p. 57). 
 
 

4) Raciocínio. Elaboração de uma ideia ou suposição mental. 
 
 
Por fim, o ato de pensar requer ideias; após o contato do educando 
com os dados de sua própria experiência e da experiência de outros, 
tem-se o momento da inferência, do salto para o desconhecido, da 
inventividade. (CUNHA, 2011, p.57). 
 
 

5) Verificação da hipótese pela ação (mecanismos externos ou 

imaginação). 

 

 

 

                                                 
10 As fases não constituem necessariamente uma sequência linear a serem obrigatoriamente seguidas. 
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Figura 2.3 – Situação em que se opera o pensamento reflexivo. 

Fonte: o autor, 2017. Baseado em DEWEY, John. Como pensamos. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1953. 

 
2.4 A RELAÇÃO DO PENSAMENTO DEWEYANO COM O ENSINO DE CIÊNCIAS 

Geralmente, no ensino de Ciências, os estudantes são apresentados a uma 

série de informações através de conceitos previamente prontos, sem a efetiva 

participação ou construção discente que, de acordo com Dewey, constituem 
 
 
[...] a maior parte dos erros educacionais sobre conceitos, definições, 
generalizações, resulta da falsa separação estabelecida entre fatos e 
significações. Assim dissociados, os “fatos” reduzem-se a um peso 
morto das chamadas “informações”, indigeridas11, mecânicas, 
acentuadamente verbais, enquanto que as ideias se afastam tanto dos 
objetos e atos da experiência que se tornam vazias, e, em lugar de 
serem meios para melhor compreensão, constituem, elas próprias, 
incompreensíveis mistérios, os quais, por inexplicável razão, aderem 
às salas de aula, mas a nada mais dizem respeito12 (DEWEY, 1959, 
p.183). 
 
 

A apresentação de informações desconectadas do universo dos alunos, não 

contribuem para o efetivo aprendizado. Para Dewey a questão era mais ampla do que 

os limites do ensino de ciências, estando a crítica relacionada ao papel da escola, 

além do ensino e a forma como o pensamento eram vistos. 
 
 

                                                 
11 Indigeridas: vocábulo não encontrado no português atual. Por convecção considerar o termo indigerível, pl 
indigeríveis. 
4 O português foi corrigido com referência ao Novo Acordo Ortográfico de 2009, tendo a obra original a ortografia 
adotada em 1959 para a língua portuguesa. 

Uma necessidade 
sentida.

A análise da 
dificuldade.

As alternativas de 
solução do 
problema.

A experimentação 
de várias soluções, 

até que o teste 
mental aprove uma 

delas.

A ação como a prova 
final para a solução 
proposta, que deve 

ser verificada de 
maneira científica.
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Provavelmente a causa mais frequente pela qual a escola não 
consegue garantir que os alunos pensem verdadeiramente é que não 
se provê uma situação experimentada, de tal natureza que obrigue a 
pensar, exatamente como o fazem as situações extraescolares 
(DEWEY, 1959, p.104). 
 
 

Justamente no ensino de ciências existem diversas possibilidades de 

utilização de atividades práticas que visem facilitar o processo de vivência e 

experimentação dos estudantes. A escola tem papel preponderante na direção das 

metodologias educacionais, de forma a contribuir e dar suporte à execução de 

alternativas pedagógicas nas diferentes disciplinas do currículo do ensino básico. 

Porém, a crítica a muitos modelos e estratégias metodológicas são as mesmas da 

época dos precursores do escolanovismo.   
 
 
O método de ensino, portanto, é sempre o mesmo, não importa qual 
seja a matéria ou a idade dos aprendizes. A crítica de John Dewey 
consiste em mostrar que essas ideias omitem o fato de que o 
educando é um ser ativo capaz de reorientar e combinar as 
informações que recebe do ambiente; essa filosofia subestima a 
participação pessoal do aprendiz ao mesmo tempo que exagera o 
poder educativo do meio; por fim, ela potencializa a capacidade de o 
método agir sobre o plano consciente, em detrimento das propensões 
inconscientes e vitais de quem aprende (CUNHA, 2011, p.53). 
 
 

Analisando o contexto da época, a escola proporcionava aos educandos 

tarefas como trabalhos manuais que permitiam o aproveitamento do instinto realizador 

desde as séries inferiores. No ensino de ciências, os objetivos a serem alcançados 

estavam fundamentados na proximidade dos métodos investigativos e na obtenção 

da prova experimental, que podia ser resultante de atividades desenvolvidas nos 

laboratórios em que 
 
 

[...] o estudante absorve-se nos processos de manipulação, sem 
cogitar de seu porquê, sem reconhecer o problema típico para cuja 
solução constituem o método apropriado. É somente a dedução, ou o 
raciocínio, que destaca e acentua as relações consecutivas; e é 
somente quando as relações são levadas em conta, que a 
aprendizagem deixa de ser um heterogêneo saco de retalhos 
(DEWEY, 1959, p.184). 

 
 

Ao tratar do pensamento reflexivo defendido por Dewey, na época da Escola 

Nova, pôde-se traçar um paralelo com o método científico amplamente utilizado no 
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ensino de ciências, de forma a criar um eixo comum entre a teoria e a prática na 

atualidade. 

 

2.5 O ENSINO DE CIÊNCIAS 
Considerando o leque de ação da Escola Nova e o ensino de ciências, a partir 

da década de 50, período pós Segunda Grande Guerra, se pretendia substituir os 

métodos tradicionais pelos métodos ativos escolanovistas. Essas atividades deveriam 

estimular a participação discente, em que o “‘aprender fazendo’ era a grande meta 

das aulas práticas. O aluno deveria ser capaz de ‘redescobrir’ o já conhecido pela 

ciência, apropriando-se da sua forma de trabalho – o método científico” (PORTO, 

2009, p.16). 

Ainda, segundo Bizzo (2009, p.7-8), o final da década de 50 foi a “Idade do 

Ouro” para o ensino de ciências. O período Pós-Segunda Guerra Mundial, início da 

Guerra Fria, evidenciou disputas travadas pelos EUA e a Ex-União Soviética. O 

símbolo dessa divergência residiu no lançamento, em outubro 1957, do satélite 

Sputinik, que na verdade não trazia nenhum risco, porém a tecnologia necessária ao 

seu lançamento poderia, de alguma forma, permitir que outros objetos pudessem ter 

como destino qualquer ponto do planeta. O fato alerta nações como EUA a se 

preocuparem com a possibilidade do seu uso militar, inclusive devido às armas 

nucleares, já anteriormente utilizadas pelos americanos em 1945, durante a Segunda 

Guerra Mundial, contra os japoneses.  

Então, se tornou evidente que deveriam ocorrer investimentos na área 

educacional com o intuito de formar mão de obra necessária às novas exigências 

armamentistas. A partir do cenário militar instaurado na época, a educação sofre 

consequências resultantes dessas novas ações, conforme declara Porto (2009, p.16) 

que diz “na década de 1950, o ensino de ciências refletiu a situação do mundo 

ocidental após a Segunda Guerra Mundial, marcado pela industrialização e pelo 

desenvolvimento tecnológico e científico”. No cenário educacional brasileiro da época, 

houve o interesse em substituir os métodos tradicionais pelos defendidos e 

preconizados pela Escola Nova, que segundo Porto (2009, p.16) possibilitaram maior 

autonomia e liberdade aos alunos, que atuavam ativamente na aquisição do 
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conhecimento, se contrapondo, dessa forma ao ensino tradicionalista baseado 

somente na teoria, livresco, memorístico e transmissivo.  

Na década de 60, o ensino de ciências tornou-se obrigatório através da 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº4,024), em 1961, 

intitulada Iniciação à Ciência. Entendeu-se que a metodologia científica devia fazer 

parte da formação do cidadão. É a partir desse período que as atividades 

experimentais ganharam força no ensino e nos cursos de formação de professores. A 

experimentação contribuiu para que os cidadãos pudessem tomar decisões e, através 

do pensamento lógico e racional, solucionar problemas (PORTO, 2009, p.17). 

Também nesse período surgiram os “Centros de ciências” e, como destaque, o projeto 

de Iniciação à Ciência, em que se valorizava a investigação como estágio obrigatório 

para resolver problemas. Após a Revolução de 1964, o ensino de ciências objetivava 

formar mão de obra qualificada. 

Na década de 70, o ensino de ciências passou por uma nova transformação, 

resultante do modelo de desenvolvimento assumido pelas nações que não levavam 

em consideração os impactos oriundos da ação humana sobre o ambiente. Assim, 

não bastava mais formar mão de obra, mas discutir as implicações da ciência e da 

tecnologia sobre a sociedade, levando ao surgimento do ensino CTS (ciência, 

tecnologia e sociedade).  

Segundo Porto (2009, p. 18) na década de 80 se difundiu o ensino CTS nas 

escolas. O ensino de ciências através da simples experimentação não consistia mais 

na apropriação dos conceitos científicos que, através de metodologias construtivistas, 

deveriam ser pautados no envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem, 

levando, também em consideração os seus conhecimentos prévios.  

Já na década de 90, foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

Lei nº 9.394/96, trazendo novas concepções à Educação brasileira. Em 1997, 

publicaram-se os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) que direcionaram o 

ensino fundamental através de propostas curriculares que orientavam diferentes 

disciplinas. No caso das ciências naturais para o ensino fundamental, espera-se que 

o “aluno desenvolva competências que lhe permitam compreender o mundo e atuar 

como indivíduo e como cidadão, utilizando conhecimentos de natureza científica e 

tecnológica” (BRASIL, 1997, p.31). Espera-se que o ensino promova a aprendizagem 

significativa em relação aos conhecimentos desenvolvidos durante as civilizações 

humanas acerca da ciência e de tudo ao seu redor. Sendo o aluno sujeito de sua 
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aprendizagem, devem-se desenvolver atividades que permitam a sua participação, 

valorizando os saberes prévios, contribuindo para a autonomia do pensar e do agir. 

Ao professor cabe realizar as intervenções necessárias que contribuam para o 

desenvolvimento do educando e orientando o caminho a seguir. Assim, espera-se que 

nos anos finais os alunos sejam capazes de estabelecer as noções acerca dos 

conceitos científicos.  

 

2.6 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
Durante a história, a Educação de Jovens e Adultos teve diversas 

denominações, como evidencia Cury (2008, p.3) quando diz que “durante muitos 

anos, a Educação de Jovens e Adultos não se chamava assim. Ela já se chamou 

madureza, suplência, supletivo, alfabetização entre outros nomes”. 

A Educação de Jovens e Adultos no Brasil data desde o período colonial. 

Nessa época as missões jesuítas se incumbiam de passar conhecimentos, mas 

também pregar a fé cristã. Segundo Haddad (2006, p.109), após a expulsão dos 

jesuítas, em 1759, ocorre a desorganização do ensino brasileiro, que somente no 

período do Império13 resgataria ações educativas voltadas aos jovens e adultos. 

Muito tempo depois, somente na Constituição de 1824, foi garantida a 

instrução pública para todos os brasileiros, conforme dita o art. 179, Inciso XXXII da 

constituição, “A Instrucção primaria, é gratuita a todos os Cidadãos” (BRASIL, 

2013)5.      

Na constituição de 1891, o Estado descentralizou a responsabilidade pública 

sobre a educação, distribuindo-a entre as Províncias e Municípios. Este foi um período 

pouco significativo para a educação de jovens e adultos, inclusive retirando o direito 

ao voto da parcela analfabeta da população. Ao mesmo tempo em que a sociedade 

criticava os modelos anteriores e exigia a oferta e melhoria dos serviços de ensino, os 

renovadores da educação passaram a cobrar a responsabilidade do Estado neste 

campo (HADDAD, 2006, p.110).  

Em 1834, foi promulgado um ato adicional que delegava às Províncias a 

educação básica, tornando-as responsáveis por atender a parcela mais pobre da 

                                                 
13 Período do Império: se inicia com a Independência do Brasil em 7 de setembro de 1822 e termina com a 
Proclamação da República em 15 de novembro de 1889.  
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população, enquanto o governo imperial se responsabilizava somente pela educação 

das elites.  

O período conhecido como Primeira República foi pouco significativo para a 

educação de jovens e adultos. Quando no período Vargas, de acordo com Haddad 

(2016, p.110), o papel do Estado é reformulado na Revolução de 30, principalmente 

após a Constituição de 1934, com a criação do Plano Nacional de Educação, em que 

a educação passa mais uma vez a ser de responsabilidade do Estado brasileiro. 

Em 1958 foi realizado o II Congresso Nacional de Educação de Adultos no 

Rio de Janeiro. Esse período foi caracterizado como um avanço no campo desta 

modalidade de ensino. Porém em 64, ano em que se iniciou o golpe militar, houve 

repressão, censura e perseguição aos representantes dos movimentos educacionais 

e populares (HADDAD, 2006, p.113). Nesse mesmo período, outras ações destinadas 

à educação popular foram conduzidas por movimentos realizados pela sociedade civil 

ou pela Cruzada de Ação Básica Cristã (ABC). Enquanto a primeira era realizada de 

modo clandestino, a segunda tinha cunho assistencialista e era incentivada pelo 

regime militar. Posteriormente ao golpe de 64, foi criada a EJA, tendo Paulo Freire14 

como um dos seus expoentes.  

Em 1967, surge o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), 

regulamentado pela Lei 5379/67, destinado a resolver os problemas retratados pelo 

programa ABC, para que atendesse aos interesses dos militares e ao mesmo tempo 

à parcela da população não atendida pelos sistemas escolares. Mas na verdade o 

MOBRAL tinha intenções embutidas na sua essência – controle social e diminuição 

das taxas de analfabetismo com foco na geração de mão de obra alfabetizada.  

Ainda durante o regime militar foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases – 

5.692/71, descrevendo a educação de jovens e adultos dentro do Capítulo IV – Do 

Ensino Supletivo, que visava dar oportunidade aos alunos que não haviam concluído 

o ensino regular. 

Em 1985, com a tomada do poder pela sociedade civil, se inicia o fim do 

período militar. Neste novo momento político brasileiro abre-se o campo da discussão 

dos valores sociais e das instituições desses interesses. Na Constituição de 1988 há 

                                                 
14 Sua atuação ficou internacionalmente conhecida na atuação na educação de jovens e adultos (EJA), com foco 
na alfabetização das classes menos favorecidas.  
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a conquista de novos direitos educacionais. Lopes et al15 (2016, p.575), afirmam que 

houve um avanço na questão relacionada à obrigatoriedade do ensino, sendo 

reconhecido como um direito público subjetivo que, em aspectos práticos, permite que 

os jovens e adultos possam usufruir e optar, por vontade própria ou cobrar a sua oferta 

utilizando o aparato jurídico, de um direito que lhe foi negado no passado. Também 

afirma que, em se tratando de direito subjetivo, há de valer a lei, como forma de 

garantir um bem indispensável ao cidadão. 

Na década de 90 novos avanços foram conquistados na Educação de Jovens 

e Adultos através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei Nº 9.394/1996) –

observada no Capítulo II – Da Educação Básica, Seção V. Os municípios têm a 

incumbência legal de ofertá-lo até o Ensino Fundamental, sendo de responsabilidade 

do Estado complementá-lo até o Ensino Médio, concluindo a Educação Básica. 

A lei visava, sobretudo, atender pessoas que não completaram o ensino 

fundamental dentro do prazo normal da educação regular como verificado na LDB. [...] 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio na idade própria. 

[...] (BRASIL, 1996). 

Segundo Sampaio (2009, p.24), a oferta da EJA não está desvinculada das 

questões de âmbito social, principalmente no tocante à ausência e inobservância do 

Estado, pelo contrário, “o reconhecimento da educação como direito do cidadão e da 

cidadã ao longo de sua existência desloca a ideia de compensação para a de 

reparação de um direito que lhe foi negado”. 

E a mesma questão, atrelada aos conceitos de reparação/compensação, 

também fica evidente no Parecer CEB16 11-2000, ao dizer que 

desse modo, a função reparadora da EJA, no limite, significa não só a 
entrada no circuito dos direitos civis pela restauração de um direito 
negado: o direito a uma escola de qualidade, mas também o 
reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e qualquer ser 
humano. Desta negação, evidente na história brasileira, resulta uma 
perda: o acesso a um bem real, social e simbolicamente importante. 

15 Referente ao autor Carlos Roberto Jamil Cury, no Capítulo – A Educação como desafio na Ordem Jurídica –– 
parte do livro LOPES, Eliane Marta Teixeira; VEIGA, CYNTHIA GREIVE; DE FARIA, LUCIANO 
MENDES. 500 anos de educação no Brasil. Autêntica Editora, 2016. 
16 Câmara de Educação Básica. 
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Logo, não se deve confundir a noção de reparação com a de 
suprimento (BRASIL, 2000, p.7). 
 
 

O público matriculado na EJA é bem diversificado, composto por jovens já 

inseridos no mercado de trabalho que procuram alcançar um novo emprego com 

melhor remuneração, adultos que voltam à escola visando concluir o ensino 

fundamental, e apresentam problemas diversificados, como fator de correção17 idade 

e série, questões disciplinares oriundas do ensino regular e conciliação com os 

horários de trabalho. Além dos fatores pré-mencionados, a repetência também é uma 

das causas de concentração de alunos nessa modalidade de ensino.  

Ao contrário de uma visão de modalidade de ensino atrelada à dificuldades e 

problemas, há de contemplar as especificidades que trazem uma perspectiva positiva 

no trabalho com alunos adultos, já sinalizada por Girotto (2004, p.79) ao afirmar que  
 
 
[...] o aluno adulto tem condições de pôr em discussão as questões 
sócio-político-econômicas que marcam a atualidade; enriquece as 
aulas com suas vivências; traz para a sala de aula questões surgidas 
em seu ambiente de trabalho e que podem gerar situações ricas de 
aprendizagem; responsabiliza-se ele próprio por suas ações, por seu 
aprendizado; por suas atitudes, desempenho, tarefas, enfim, 
compromissos de toda ordem, o que possibilita um “contrato” direto 
entre educador e educando, permeado de uma relação mais densa, 
mais madura do ponto de vista das individualidades [original sem grifo] 
postas em contato (GIROTTO, 2004, p.79-80). 
 
 

A EJA ainda apresenta muitos desafios a serem vencidos, devendo ser 

contemplados em políticas públicas que visem à erradicação do analfabetismo, à 

preocupação com a educação permanente e à melhoria com a qualidade de ensino 

ofertada. 

2.6.1 O ensino de Ciências na EJA 

Como visto anteriormente, a EJA foi tratada pelos órgãos oficiais como uma 

modalidade que acima de tudo visava corrigir o fator compensação/reparação e que 

tivesse foco principalmente em uma proposta voltada à formação profissional. Então, 

como encontrar o equilíbrio entre a formação proposta para a EJA e o ensino de 

ciências? 

                                                 
17 Alunos que por já terem maioridade não podem ser mais matriculados em série regulares. 
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Pires et al (2001, p.304) já sinalizam a importância de selecionar temas ou 

problemas relativos aos alunos, tais como questões relacionadas aos fenômenos 

naturais bem como a ação promovidas pelo homem sobre a natureza.  

Ao trabalhar os assuntos pertinentes à disciplina, o professor deve 

desenvolver sua capacidade de articulação para abordar os temas científicos que, 

muitas vezes, podem se chocar com as concepções prévias dos alunos, dificultando 

a aprendizagem dos alunos. 

 
 
Essas concepções podem ter diferentes origens: na cultura popular, 
na religião ou no misticismo, nos meios de comunicação e ainda na 
história de vida do indivíduo, sua profissão, sua família etc. São 
explicações muitas vezes arraigadas e preconceituosas, chegando a 
constituir obstáculo à aprendizagem científica (PIRES, 2001, p.304). 

 
 
Assim, o ensino de ciências tem como objetivo contribuir para que os 

educandos possam interpretar o ambiente através de uma visão includente do 

processo de ensino-aprendizagem, permitindo não só a apropriação dos conceitos 

puros e simples, mas amparados numa proposta de reflexão da ação humana sobre 

o meio, considerando elementos macro e micro, em que o educando também se 

enxergue como cidadão e agente modificador do meio em que vive. 

 

2.6.2 O livro didático na EJA 
Todas as instituições de ensino utilizam os materiais escolares para a 

execução de suas atividades. Para Lajolo (1996, p.4) em se tratando de “material 

escolar, alguns elementos são mais essenciais do que outros, porque influenciam 

mais diretamente na aprendizagem. Entre esses elementos mais essenciais 

destacam-se os livros”. 

O livro didático pode ser utilizado como um referencial para o trabalho 

orientado no currículo, porém não deve ser o único material de consulta. Além disso, 

o material didático deve ter uma reformulação orientada para essa modalidade de 

ensino, e não apenas um recorte de outras produções didáticas adotadas em outros 

segmentos da Educação Básica. 

Segundo Mello os estudos de Takeuchi  
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[...] desvelam que os livros didáticos para EJA são objeto de 
reorganizações e dispositivos editoriais (tais como projeto gráfico, 
qualidade do papel, quantidade de páginas, dentre outros) que 
impactam a qualidade dos conteúdos expostos, revelando propostas 
que não foram originalmente elaboradas para o público adulto, mas 
que, por meio dessas estratégias, são destinados à EJA (MELLO, 
2013, p.104).  
 
 

Segundo Mello (2013, p.104) muitos pesquisadores18 já destacaram a 

importância de se estudar a “cultura escolar” e a partir dela extrair a produção discente 

e docente dos agentes que compõem essa prática. O referido autor ainda cita que se 

devem recolher dados e valorizar os “modos de construção de conhecimentos, 

experiências, situações, projetos de ensino e aprendizagem”. O não aproveitamento 

dos trabalhos e registros produzidos pelas turmas da EJA desperdiça a construção do 

conhecimento escolar que faz parte do contexto de determinada comunidade. 

Como forma de contornar a falta de materiais, no dia a dia do profissional 

docente, ainda segundo Mello (2013, p.111), faz-se uso de frações (teoria e/ou 

exercícios) fotocopiadas dos livros, não autorizadas e na maioria das vezes 

destinadas à Educação Básica Regular. A organização de material fotocopiado acaba 

por retirar parte do tempo disponível do profissional docente para o trabalho em outras 

estratégias destinadas a melhorar a participação discente. Além disso, o emprego de 

fotocópias é ruim por várias razões: as fotocopiadoras podem estar sem toner ou 

cartucho, impedindo o uso do material destinado para a aula; quando são de baixa 

qualidade, geram cópias que os alunos mal conseguem ler, sem contar os esquemas 

e figuras relacionados ao ensino de ciências, que geralmente possuem fonte menor; 

problemas com relação à manutenção e operação do equipamento e também do 

operador. Junto aos fatos mencionados somam-se outros pontos de importância 

relacionados à questão da leitura, como a necessidade de salas bem iluminadas, visto 

que a oferta da EJA é disponibilizada, muitas vezes, no período noturno; alunos com 

dificuldades visuais, seja pela falta do uso de lentes corretivas ou que não atendem 

perfeitamente a necessidade do indivíduo. 

                                                 
18 Chervel (1990), Goodson (1991), Julia (2001), Nóvoa (mimeo) e Vidal (2005). 
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Além disso, outro ponto marcante e delicado relaciona-se ao quesito livro 

didático para a EJA, a oferta, seleção e adoção dos exemplares. O problema não é 

recente, como já sinalizado por Takeuchi (2005). 
 
 
A distribuição de um grande volume de livros didáticos a alunos do 
sistema público de ensino desde 1985, com a implementação do 
Programa Nacional do Livro Didático, e a mirrada presença de livros 
didáticos para o público de EJA [sem grifo no original] pode ser 
entendida como configurações que se manifestam mediante 
interferências políticas, ideológicas e financeiras (TAKEUCHI, 2005, 
p.19). 

 
 
E mesmo depois do livro selecionado, ocorre que os mesmos não atendem 

às orientações curriculares propostas pela referida secretaria de educação.  

Como forma de apontar soluções para essa questão, Mello (2013) aborda a 

importância do espaço escolar para a construção do material didático. 
 
 
Na EJA, esta discussão possui um significado especial, pois algumas 
perspectivas teórico-metodológicas apostam no professor e no aluno 
como sujeitos da construção do conhecimento e trazem propostas de 
elaboração de materiais didáticos a partir das experiências situadas nos 
contextos de aprendizagem (MELLO, 2013, p.116). 
 
 

A verificação dos obstáculos relacionados à uso dos livros didáticos remonta 

desde 2009, quando ingressei no magistério do referido município, atuando em turmas 

da EJA noturna. 

Especificamente em 2012, quando da reorientação curricular da EJA 

município de Itaboraí, houve a modificação dos conteúdos escolares e foi sugerida a 

organização de um material didático que contemplasse tais modificações. Cabe 

ressaltar que não havia no mercado editorial livros didáticos que abordassem os 

conteúdos curriculares por série, como orientados no currículo da EJA em Itaboraí. 

Os livros disponibilizados para os professores de Ciências eram da coleção EJA 

Moderna19, referente aos anos de 2015 e 2016, com os conteúdos divididos em eixos 

temáticos. Esses eixos, na maioria das vezes, não tinham conexão com os assuntos 

                                                 
19 EJA Moderna. Organizadora: Ed. Moderna. Editora responsável: Virginia Aoki. 2014 
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definidos no currículo. Também não foi disponibilizado o manual do Educador, 

específico para a área de Ciências. Assim, verifica-se uma necessidade urgente de 

uma obra didática que aborde os conteúdos curriculares definidos pelo município. 
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3. DADOS SÓCIO-GEOGRAFICOS DO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ 

3.1 O Município de Itaboraí 

O Município de Itaboraí, segundo o IBGE, apresenta uma população 

estimada, em 2016, na ordem de 230.786 de pessoas, distribuídas num território de 

430.374 km2 (Figura 3.1). A densidade demográfica, em 2010, era de 506.55 hab/km2. 

O município20 em 2001 foi dividido em 5 distritos: Itaboraí, Cabuçu, Itambi, Porto das 

Caixas e Sambaetiba, não figurando os distritos de Manilha, Pacheco e Visconde de 

Itaboraí21, mantendo-se essa organização territorial até 2007. Atualmente, através da 

consulta aos dados da SEMEC22 de Itaboraí e Atlas Geográfico do Município (Figura 

3.2) de Itaboraí (2016, p.17) pôde-se verificar a existência dos 8 distritos, já citados, 

que compõem o Município. 

 

 
Figura 3.1 – Divisão territorial do município de Itaboraí, RJ, Brasil – 2016. 

Fonte: http://www.cidades.ibge.gov.br/v3/cidades/municipio/3301900. Acessado em 22/12/2016. 
 

 

 

                                                 
20 https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/rj/itaborai/historico. Acessada em 22/12/2016 
21 http://www.cidades.ibge.gov.br/v3/cidades/municipio/3301900. Acessada em 22/12/2016. 
22 http://educacao.singespe.com.br/unidades.aspx. Acessada em 22/12/2016.  

fonte:%20http://www.cidades.ibge.gov.br/v3/cidades/municipio/3301900.%20Acessado%20em%2022/12/2016
http://www.cidades.ibge.gov.br/v3/cidades/municipio/3301900.%20Acessada%20em%2022/12/2016
http://educacao.singespe.com.br/unidades.aspx
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Figura 3.2 – Divisão territorial do município de Itaboraí por Distritos, RJ, Brasil – 2016. 
Fonte: ATLAS geográfico : município de Itaboraí. Glaucio Marafon, organização. EdUERJ, 2016. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)23 em 201024 foi de 

0,693. O IDHM leva em consideração três índices como longevidade, renda e 

educação. Ele é quantificado no intervalo entre 0 e 1, e quanto mais próximo de 1, 

maior será o desenvolvimento humano daquela região que, neste caso, refere-se ao 

Município. 

3.2 Os dados educacionais em Itaboraí 
Na Figura 3.3 observa-se que 28% da população ainda não completou o 

ensino fundamental II, somando-se os valores de parte da população sem instrução 

ou com 1º ciclo fundamental incompleto, 1º ciclo fundamental completo e 2º ciclo 

incompleto e os não determinados. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
23 http://www.cidades.ibge.gov.br/v3/cidades/municipio/3301900/pesquisa/37. Acessada em 22/12/2016. 
24 Os dados baseados com referência ao ano de 2010 estão relacionados ao último Censo realizado também em 
2010.  

fonte:%20http://www.cidades.ibge.gov.br/v3/cidades/municipio/3301900.%20Acessado%20em%2022/12/2016


41 
 
 

   

 
Figura 3.3 – Distribuição da população por escolaridade do município de Itaboraí RJ, Brasil – 2010. 

Fonte: Ministério da Saúde – Brasil – 2010. Disponível em: 
<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/censo/cnv/escbrj.def>. Acessado em 10 de agosto de 2016. 

 

 
 

Figura 3.4 – Número de matrículas por nível de escolar (matrículas) de estudantes do município de 
Itaboraí, RJ, Brasil – 2005 a 2015. 

Fonte: http://www.cidades.ibge.gov.br/v3/cidades/municipio/3301900. Acessado em 23/01/2017. 
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Segundo o IBGE, no ano de 2015 (Figura 3.4), o município teve 5.026 alunos 

matriculados no ensino pré-escolar, 32.717 no Ensino Fundamental e 7.482 no Ensino 

Médio, englobando a rede municipal, estadual e privada de ensino. Isso representa 

uma queda significativa em relação aos anos anteriores considerados na medição. 

O Ensino Fundamental é uma atribuição municipal, oferecido até o último ano 

do Fundamental II, incluindo também os respectivos anos correspondentes na 

educação de jovens e adultos (EJA). Para atender toda a demanda do ensino público 

de competência municipal há 1.485 docentes à disposição da secretaria de educação 

de Itaboraí. 

A taxa de analfabetismo é um importante indicador social de um município. 

Este índice vem caindo desde 1991 de acordo com dados do DATASUS, como pode 

ser observado na Figura 3.5. 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

Figura 3.5 – Taxa de analfabetismo do município – Itaboraí, RJ, Brasil – 1991, 2000 e 2010. 
Fonte: http://tabnet.datasus.gov.br. Acessado em 22/12/2016. 

 

Ainda assim o Município possui aproximadamente 10.681 pessoas 

analfabetas referente ao ano de 2010, mesmo registrando um decréscimo progressivo 

em relação aos anos anteriores (de acordo com dados disponíveis desde o ano de 

1991). Inversamente há o aumento da fração da população alfabetizada, registrando 

156.009 indivíduos. 

Entretanto ainda há avanços a serem realizados na educação do município. 

Um dos dados aqui apresentados é referente ao IDEB25 – Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica, criado em 2007 pelo INEP26.  

                                                 
25 Tem como objetivo medir a qualidade de ensino em nível nacional e com isso traçar parâmetros para a 
melhoria da aprendizagem no país. Para efeito de comparação, o objetivo é alcançar a média 6 até 2022, 
referente aos países desenvolvidos. 
26 http://portal.mec.gov.br/ideb-sp-1976574996. Acessado em 22/12/2016. 
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Figura 3.6 – IDEB referente ao município – Itaboraí, RJ, Brasil – 2007 a 2013. 

Fonte: http://www.cidades.ibge.gov.br/v3/cidades/municipio/3301900. Acessado em 23/01/2017. 
 

Observa-se, na Figura 3.6 referente ao IDEB, uma melhoria progressiva nos 

resultados a partir de 2007, com valor constante entre 2009 a 2011 e consecutiva 

queda progressiva até 2013. 

3.3 A Educação de Jovens e Adultos no Município de Itaboraí 

Segundo a pesquisa do IBGE, de 2010, 70.000 pessoas com mais de 15 anos 

não haviam completado o ensino fundamental, seja pelo não acesso à escolarização 

ou pelo abandono dos estudos. 

Em 2012, a coordenação da EJA da secretaria de educação promoveu o 

movimento de reorientação curricular que contou com a participação de todos os 

segmentos, quando tiveram a oportunidade de repensar a prática e a teoria 

relacionada ao currículo da EJA. O documento final formado pelas equipes compostas 

pela coordenação da EJA, da qual fiz parte, foi denominado Referenciais Curriculares 

da EJA do município de Itaboraí.  

Desde a implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) 

em 2006, o município de Itaboraí tem passado por muitas mudanças de ordem 

socioeconômicas que trouxeram impactos significativos à rede municipal de 

educação, principalmente a EJA.  
 
 
A implantação deste empreendimento está impactando a rede 
municipal de educação de jovens e adultos, e muitas pessoas da 
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população retornaram aos bancos escolares em busca de certificação. 
Mas boa parte desta população que ingressa na rede pública de 
ensino não conclui e muitas vezes desistem ao logo ou ao final do 
semestre (DA COSTA COUTINHO, 2015, p.3). 
 
 

De acordo com Da Costa Coutinho (2015, p.3) a EJA, em 2014, apresentava 

um quantitativo de aproximadamente 3000 alunos distribuídos em 18 unidades 

escolares, segundo dados da SEMEC Itaboraí. Na atualidade, a matrícula dos alunos 

do município é efetuada de forma online, possibilitando, rapidamente, acesso a dados 

mais fidedignos que possam contribuir para futuras pesquisas. 

A importância da EJA deve ser prioridade na agenda das políticas públicas a 

serem realizadas pelo município, visto que 
 
 
o público-alvo desta modalidade de ensino no município é enorme 
(1/3 da população) e isto nos faz refletir no modo pelo qual tal 
educação deve acontecer, com vistas à formação plena do sujeito 
em suas múltiplas potencialidades, livre das alienações e mutilações 
impostas pela divisão do trabalho no atual estágio do 
desenvolvimento econômico local (DA SILVA, 2015, p.5). 
 

3.3.1 EJA na Escola Municipal Geremias de Mattos Fontes – Distrito de 
Sambaetiba 

A escola Geremias de Mattos Fontes fica localizada no distrito de Sambaetiba, 

Itaboraí - RJ, no endereço RJ116 – Km 7, CEP248000-000. O corpo diretivo é 

composto de um Diretor Geral e dois Diretores Adjuntos. A escola oferece aulas nos 

três turnos, sendo que no primeiro semestre de 2015, tem 639 alunos matriculados 

divididos em 31 turmas diferentes, conforme mapa estatístico de março de 2015 

gerado pela secretaria da unidade escolar.  No segundo semestre do mesmo ano, 

pôde-se somar um total de 601 alunos divididos nos três turnos nas mesmas 31 

turmas ofertadas, conforme mapa estatístico de setembro de 2015 gerado pela 

secretaria da unidade escolar.   

As turmas da EJA da Escola Municipal Geremias de Mattos Fontes são 

caracterizadas por apresentarem estudantes de diferentes faixas etárias, bem como 

realidades bem distintas, como já discorridas anteriormente. A heterogeneidade das 

turmas verifica-se em todas as séries ofertadas na EJA a cada semestre. Também é 

bem expressiva a evasão escolar ao longo do período letivo. Esse fato ocorre por 
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diversos motivos como desinteresse, incompatibilidade com a atividade profissional e 

fatores pessoais, entre eles a gravidez. 

A EJA (Educação de Jovens e Adultos) no Município de Itaboraí é ofertada no 

horário noturno. A distribuição de horários consiste em duas (2) horas/aulas antes e 

duas (2) horas/aulas depois do intervalo, somando vinte (20) horas/aulas semanais 

com cinquenta (50) minutos cada. A disciplina de ciências apresenta carga horária 

semanal de duas (2) horas/aulas.  

O processo avaliativo compreende a quantificação de três instrumentos de 

análise que somam dez (10) pontos totais, sendo dois (2) pontos de trabalho, três (3) 

de teste e cinco (5) de prova. Os dois pontos são aferidos através de trabalhos 

escritos, pesquisas ou confecção de cartazes e experimentos. Os três pontos são 

obtidos pela aplicação e correção de testes com questões contendo texto, e muitas 

vezes acabam por ter um foco mais interpretativo, com a aplicação de textos 

científicos, extraídos, por exemplo, da Ciência Hoje, relacionados aos conteúdos 

trabalhados. Já as avaliações de cinco pontos em sua maioria são discursivas 

podendo conter questões objetivas, com foco mais voltado aos conceitos científicos 

trabalhados em sala. 

No segundo semestre do ano de 2015, quando iniciei as análises prévias, o 

quantitativo de alunos era da ordem de 77 alunos, sendo 49 alunos voltados aos 

segmentos (Fases VI – VII – VIII - XI) e mais, especificamente, 15 alunos matriculados 

na EJA da XI fase (equivalente ao 9º ano do ensino fundamental II). 

3.3.2 O currículo de ciências na EJA no município de Itaboraí 

O currículo da EJA da disciplina de ciências do município de Itaboraí, nas 

diversas modalidades de ensino, trabalha com conceitos de diversas Ciências e suas 

inter-relações como a Biologia, Química, Física, Biologia, Geografia Física com foco 

nos estudos relacionados ao relevo, atmosfera e hidrosfera.  

Na EJA figuram os mesmos conteúdos, porém a distribuição dos conteúdos 

sofre alterações que mais parecem recortes de livros do Ensino Regular do que 

construções específicas para esse público educacional. 

A partir de 2012, o currículo da EJA (ANEXO 2) foi reorganizado, assim como 

as suas orientações para o ensino de ciências, de forma a atender as necessidades 
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educacionais do município de Itaboraí. O currículo foi organizado de forma a não 

apresentar somente conceitos científicos, mas possibilitar a sua correlação com o 

cotidiano. A distribuição dos conteúdos procurou obedecer nas séries iniciais 

conceitos científicos mais concretos e nas séries finais os com maior nível de 

abstração. 

A divisão em três ciclos foi orientada de acordo com os seguintes campos do 

conhecimento: 1) ciências naturais; 2) ciências da saúde e educação sexual; 3) 

matéria, energia e universo. 

O ensino de ciências abordado, respectivamente, no 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental II apresentou a seguinte distribuição dos conteúdos: 

VI fase (6º ano): os Sistemas da Terra: água, solo, ar e suas interações. 

VII fase (7º ano): os seres vivos e o ambiente; características gerais dos seres 

vivos. 

VIII fase (8º ano): os seres humanos: básico sobre evolução humana; higiene, 

saúde e qualidade de vida (prevenção de doenças, endemias, DSTs, nutrição), 

abordagens básicas da anatomia e fisiologias humanas. 

IX fase (9º ano): ciências e tecnologias; matéria e energia, as transformações 

físicas e químicas; a organização geral da matéria e suas propriedades químicas e 

físicas; tabela periódica; interações – as ligações moleculares; introdução aos ciclos 

biogeoquímicos; Sistema solar; as grandezas físicas e noções de física. 

3.3.3 A minha atuação na EJA 

A minha atuação nas turmas da EJA ocorre desde 2009, trabalhando em todas 

as séries do ensino fundamental da referida escola. Durante esses anos foi possível 

identificar a dificuldade exacerbada dos alunos frente ao ensino de ciências, 

independente da série analisada. A falta de pré-requisitos conceituais básicos, bem 

como o distanciamento da sala de aula durante muito tempo parecem contribuir para 

a manutenção do “status” de dificuldade que a disciplina tem.  A partir desse cenário, 

a atividade docente deve encontrar meandros para melhorar a participação e o 

desempenho nas mesmas. Uma das estratégias utilizadas é aproveitar o erro como 

um passo para se chegar ao acerto, como é defendido na proposta escolanovista, 

aproveitando dessa forma, ao máximo possível, qualquer tipo de interação dos alunos 

com a disciplina. Casos citados pelos alunos podem se tornar ótimos pontos de 

ancoragem para se ensinar a matéria em questão, como evidenciado no grifo a seguir.  
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O Parecer nº. 11/2000 e a Resolução nº. 01/2000, ambos da Câmara 
de Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional de Educação 
(CNE), ao regulamentar a Educação de Jovens e de Adultos, insiste 
nesta tecla acentuando o perfil diferenciado destes alunos. Eles 
devem ser tratados enquanto tais e não como uma extensão de 
crianças e de adolescentes. Muitos destes professores são até mais 
jovens do que seus alunos. Por isso, eles devem acolher a experiência 
vivida dos estudantes [sem grifo no original] e, quando esta for 
adequada aos conteúdos estudados, poderão atribuir créditos a ela, 
desde que repassada por uma avaliação (CURY, 2008, p.3). 
 
 

A ação e participação dos alunos dessa modalidade de ensino devem ser 

valorizadas, pois apresentam dificuldade em participar da aula porque, muitas vezes, 

não têm um leque de conhecimentos prévios que oportunize uma melhoria na sala de 

aula, favorecendo a construção do conhecimento.  

Muitos não se manifestam por vergonha, por isso a ação do professor em 

estimular e encorajar a participação discente é um dos pontos mais importantes por 

ele desenvolvido. 

Apesar das adversidades podem-se observar muitas experiências positivas 

com os alunos da EJA, tais como as atividades integradoras. Elas são caracterizadas 

por possibilitarem a participação dos alunos, a apresentação de suas habilidades e a 

troca de experiências com outros profissionais, palestrantes que expõem informações 

diversas. Na unidade escolar, foram desenvolvidas atividades propostas pela 

Secretaria de Educação de Itaboraí, como a “SEJA”, “Quem ama abraça”, “Oficinas 

literárias”, “Feira de Ciências”, “Atividades relativas ao Aniversário da Escola”. 
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4. METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal Geremias de Mattos Fontes, 

durante as aulas de Ciências da turma do 9º ano, com 13 alunos, da Educação de 

Jovens e Adultos – EJA, no período de março a agosto do ano de 2016.  

Ela se caracteriza por ser qualitativa e quantitativa. As técnicas empregadas 

para a coleta de dados foram as sistemáticas de observação direta intensiva e de 

observação direta extensiva. No primeiro caso, foram realizados registros (anotações, 

entrevistas, fotografias e vídeos) pelo professor ao longo de cada atividade executada 

na sala de aula. Além disso, o professor registrou em diário de bordo suas reflexões 

e críticas do processo. No segundo caso, foram consideradas as opiniões dos alunos, 

registradas na forma de texto, e os testes de verificação da aprendizagem aplicados 

durante as etapas do processo. 

Os 13 alunos participantes foram classificados em A1 a A13, de forma a 

preservar a identidades dos mesmos. 

4.1 PERCURSO METODOLÓGICO  

O percurso metodológico foi constituído de quatro etapas. O ponto de partida, 

a primeira etapa, foi efetuar a adequação dos preceitos da Escola Nova para os dias 

atuais, especialmente para as especificidades da EJA. As outras consistiram na 

estruturação da metodologia. Abaixo verifica-se a descrição de cada uma delas: 

Etapa 1: Adequação dos preceitos da Escola Nova à realidade da EJA. 

Etapa 2: Planejamento das aulas, as sequências didáticas, as ferramentas 

didáticas etc. 

Etapa 3: Execução da proposta metodológica. 

Etapa 4: Metodologia de avaliação da aprendizagem e eleição de indicadores 

dos pressupostos da Escola Nova. 

4.2 ADEQUAÇÃO DOS PRECEITOS DA ESCOLA NOVA À REALIDADE DA EJA 

De acordo com Vasconcelos (1915), há 30 características para se reconhecer 

a pedagogia da Escola Nova, elencadas no ANEXO 1 deste trabalho. No entanto, 

notou-se que muitas delas não poderiam ser reproduzidas, devido à incapacidade de 

adequação ao contexto presente. Desse modo, foi necessário fazer uma avaliação 

criteriosa das características para buscar aquelas que poderiam ser efetivamente 

aplicadas ou adaptadas à metodologia, proposta dessa pesquisa. Desse modo, o foco 
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foi a realidade atual de ensino na EJA e especificamente a de ensino na escola 

Geremias de Mattos Fontes. Assim, para realizar a readaptação, na primeira análise 

identificaram-se as características que poderiam ser aplicáveis ao ensino de ciências 

(APÊNDICE 1), sendo classificadas, durante a pesquisa, como (AP), ou seja, aquelas 

com potencial para serem utilizadas na sequência didática dessa pesquisa. As que 

poderiam ser adaptadas foram classificadas como (ADP) e as não aplicáveis como 

(NAP), como observado na Figura 4.1. 
 

Figura 4.1 – Sistema de seleção de quesitos para a pesquisa com base nas 30 características 
elencadas por Vasconcelos (1915). Consultar APÊNDICE 1 E 2. 

 
A partir da classificação preliminar, observou-se que ela poderia ser 

aperfeiçoada considerando sua aplicação em sala de aula. Procedeu-se a uma nova 

classificação das características em questões de aplicação direta (QAD) ou 

indiretamente (QAI), como verificado no APÊNDICE 1. 

No APÊNDICE 2 encontram-se as justificativas em relação à escolha, ou não, 

de cada uma das características estabelecidas com referência ao documento27 

original. 

  Dessa forma, das trinta (30) características elencadas por Vasconcelos (1915), 

quatorze (14) foram consideradas como Aplicáveis (AP) ou Adaptáveis (ADP) e 

enquadradas como de aplicação direta (QAD). A partir desse momento faremos 

referências às sete (7) características como Quesitos. Assim, os quesitos 

selecionados e suas correspondências com as características originais28 estão 

relacionados a seguir. 

                                                 
27 Vasconcelos. 30 características para se reconhecer a pedagogia da Escola Nova, 1915. 
28 Segundo Vasconcelos (1915). 

Sigla Significado Exemplo selecionado: baseado em Vasconcelos, 
1915.  

AP Característica Aplicável Característica nº 16 

ADP Característica Adaptável Característica nº 22 

NAP Característica Não Aplicável Característica nº 2 

QAD Questão de Aplicação Direta Característica nº 11 

QAI Questão de Aplicação Indireta Característica nº 19 
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Quesito I: As atividades são propostas, predominantemente, em grupos 

(características 17– ANEXO 1). 

Quesito II: Apresenta-se uma situação problema ou de experiência, que 

estimule a participação dos integrantes dos grupos. Podem ser apresentadas na forma 

de experimento, atividade prática, vídeo, texto ou jogo (características 1, 10 e 13 – 

ANEXO 1). 

Quesito III: O professor deve sempre apresentar informações que orientem o 

desenrolar das atividades e a busca por soluções (características 12 – ANEXO 1). 

Quesito IV: Deve-se valorizar o erro como um estágio na busca do acerto, e 

reconhecer a sua importância na solução do problema final (característica 24 – 

ANEXO 1). 

Quesito V: Procurar relacionar o conteúdo ao cotidiano do indivíduo e à sua 

realidade, oportunizando a abordagem de questões sociais, religiosas e políticas, que 

culminem em uma reflexão final, respeitando todas as diversidades no âmbito da sala 

de aula (características 22, 23 e 30 – ANEXO 1). 

Quesito VI: Os alunos são convidados a produzirem trabalhos que valorizem 

a atividade interativa, individual ou coletiva, que tenham uma finalidade de cunho 

educativo e uma dentro do contexto. Além disso, o aluno também é convidado a criar 

um trabalho individual livre relacionado ao ensino de ciências (características 6 e 8 – 

ANEXO 1). 

Quesito VII: Avalia-se por meio de trabalhos individuais, coletivos, atividades 

manuais ou práticas, autoavaliação dos trabalhos individuais e apresentação dos 

trabalhos (características 16, 17 e 26 – ANEXO 1).  

Dessa forma, a metodologia para Ensino de Ciências na EJA, proposta por 

esse trabalho, se constitui em sete princípios que balizaram a estrutura da sequência 

didática para a realização das atividades pedagógicas na turma. Nesta proposta é 

fundamental a interação entre alunos e entre aluno e professor – que orienta, mas não 

centraliza as atividades – com o objetivo de encontrar soluções para uma situação 

problema trazida para sala de aula que pode envolver fatos atuais, situações do 

cotidiano dos alunos etc. A participação dos alunos também é incentivada em todo o 

processo, de modo a oferecer oportunidades para que desenvolvam o hábito de refletir 

sobre o que expressam através da fala ou da escrita. Além disso, a avaliação da 

aprendizagem deve ser considerada relevante em todo o processo. 
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4.3 PLANEJAMENTO DAS AULAS, A SEQUÊNCIA DIDÁTICA E AS FERRAMENTAS DIDÁTICAS  

A proposta metodológica foi aplicada em todas as aulas de Ciências em 

conformidade com os conteúdos abordados no currículo da EJA, mostrados na Figura 

4.2.  
 

Figura 4.2 – Conteúdos abordados a partir do Currículo da Escola de Jovens Adolescentes (EJA) – 
Itaboraí, RJ, Brasil – 2016. 

 

O planejamento das aulas foi feito a partir de uma sequência de etapas 

(sequência didática) cujo modelo geral está apresentado na Figura 4.3. 

 

 
Figura 4.3 – Modelo de sequência didática. 

Fonte: o autor, 2016. 
 

 

1ª • Adequação inicial à proposta

2ª • Apresentação da situação problema

3ª • Ação orientadora docente

4ª • Recursos didáticos

5ª • Proposta de ação

6ª • Outras ações (opcional)

7ª • Análise da aprendizagem discente (opcional)

8ª • Registro da percepção/reflexão docente

Aulas Conteúdos 
Aula 1 Metodologia científica 
Aula 2 Ciências e tecnologia. 
Aula 3 Itaboraí – desenvolvimento sustentável e cidadania 
Aula 4 Fenômenos físicos e químicos. 
Aula 5 Estados da matéria e mudança de estado físico 

Aula 6 Propriedades da matéria (gerais e específicas) / Energia (manifestações e transformações 
da energia) 

Aula 7 Substância pura e misturas 
Aula 8 Separação de substâncias 
Aula 9 O átomo e suas partes 
Aula 10 Introdução à tabela periódica 
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O primeiro momento da sequência didática é adequar as condições iniciais 

referentes ao método como, por exemplo, definir que todos os alunos trabalhem em 

grupos. Explicar que eles vão participar ativamente das aulas e o professor não será 

o centro das atenções. 

O segundo momento se constitui na apresentação de uma ou mais 

situação(ões)-problema que estará(ão) diretamente e ao mesmo tempo relacionada(s) 

ao conteúdo a ser abordado na aula e ao cotidiano do aluno.  

No terceiro momento trata-se da ação orientadora docente que esclarece os 

procedimentos que serão realizados durante a aula.  

O quarto momento trata da utilização dos recursos didáticos que serão 

utilizados para auxiliar a ação do professor e a execução da metodologia. De um modo 

geral são textos, experimentos, jogos etc.  

O quinto momento esclarece a forma como o recurso didático será 

trabalhado na aula e a sequência definida durante o percurso da aula, de forma a dar 

esclarecimentos aos discentes e orientar as ações dos mesmos. 

O sexto momento relaciona-se às outras ações, de caráter opcional, que 

podem ser adicionadas durante a sequência didática. 

O sétimo momento faz referência à avaliação da aprendizagem, que não é 

realizada em um único momento, podendo ser feita durante o processo por meio da 

observação da participação do aluno, da apresentação oral, da interação com a 

proposta, da autoavaliação etc. 

Finalmente, o oitavo momento é o registro da atividade docente, que visa 

avaliar a metodologia e as ações do professor. 

4.4 EXECUÇÃO DA METODOLOGIA 

Nesta etapa são descritas as atividades pedagógicas realizadas nas aulas 

com enfoque em situações-problema e suas articulação(ões), com o conteúdo 

estudado e com os recursos didáticos utilizados, de modo a garantir a participação 

dos alunos e a compreensão dos conceitos científicos.   

No primeiro encontro com os alunos, o professor fez esclarecimentos sobre a 

metodologia proposta e sua importância. Os alunos foram orientados sobre a 

condução das aulas que exigiram uma participação mais efetiva deles, e sobre os 

critérios que seriam usados para avaliação: participação, interação, oralidade etc.  

Foram instruídos sobre as condições de participação na atividade de pesquisa e 
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esclarecidos sobre quaisquer dúvidas que surgissem antes ou durante a coleta de 

dados da metodologia de pesquisa. 

Conforme descrito na apresentação da sequência didática, foram traçados 

pontos fundamentais de sua execução, como objetivo, situação-problema, resultado 

esperado e descrição das atividades. Além disso, procurou-se estabelecer 

especificidades da sequência didática de cada aula através de um esquema resumido, 

do tipo fluxograma, de modo a facilitar o direcionamento das atividades realizadas em 

cada etapa. E para finalizar, foi colocado um quadro com a descrição mais detalhada 

sobre cada etapa da sequência didática apresentada. Nele constavam informações 

como adequação inicial à proposta, situação-problema, ação orientadora docente, 

recurso didático, propostas de ações. A seguir, as dez aulas foram descritas como 

apresentadas na presente pesquisa. 

4.4.1 Aula 1: Metodologia científica 
Objetivo: Introduzir o conceito de ciências e a definição de metodologia 

científica e suas etapas, partindo-se de uma notícia de jornal que apresenta um fato 

do cotidiano dos alunos para reflexão e discussão em equipe. 

Situação-problema: Apresentar uma reportagem, como por exemplo: 

“Estudos indicam que a água da CEDAE contém coliformes fecais”, jornal O Globo, 

publicado em março de 2016. Como adequar uma informação lida em jornal ao 

método científico?  

Resultado Esperado: Espera-se que ao final da aula o aluno tenha obtido a 

compreensão sobre o que é ciência e sobre as etapas do método científico.  

Desenvolvimento das Atividades: Deve-se extrair uma reportagem de 

jornal, preferencialmente que tenha relação com a ciência.  Em seguida o professor 

realiza a leitura em voz alta. É importante orientar os alunos para ligarem o fato contido 

na reportagem à ciência e às etapas do método científico. Os alunos devem receber 

material impresso que aborde o tema do método científico, para servir de referencial 

de consulta, como o texto29 que versa sobre o assunto e sua importância. Além disso, 

o professor apresenta uma nuvem de palavras, tais como: observação, problema, 

                                                 
29 PERUZZO, F. M.; CANTO, E. L. Química na abordagem do cotidiano. Volume 1 – p.22. – 5 ed. – São Paulo : 
Moderna, 2009. 
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hipótese, experimentação, resultados e conclusão. Essas palavras não estão 

definidas com clareza no referido texto. 

Os alunos devem se reunir em grupos, tendo o professor como mediador, a 

buscar, em texto jornalístico, associações com as palavras-chaves envolvidas nas 

etapas do método científico.  Em seguida, o professor apresenta alguma questão 

relacionada à reportagem para estabelecer a reflexão e discussão em relação ao tema 

trabalhado.  

As discussões com mediações devem levar à construção de uma hipótese a 

partir das informações do Jornal. 

A partir daí os alunos refletem sobre possíveis situações para testagem da 

hipótese. Ou seja, eles devem elaborar mentalmente uma situação de aplicação real, 

para desenvolverem a capacidade de pensar em situações abstratas. 

 Desse modo, nesse processo eles constroem gradativamente os conceitos a 

partir das discussões em grupo e com o auxílio do professor.  

A sequência didática é mostrada na Figura 4.4. No planejamento das aulas 

(APÊNDICE 3) encontram-se as atividades desenvolvidas na aula 01.  

 

 
Figura 4.4 – Sequência didática resumida adotada na aula 01. 

 

4.4.2 Aula 2: Ciências e tecnologia 
Objetivo: Entender a ciência, sua importância, contexto histórico e como as 

descobertas impactam as sociedades e vice-versa. 

Situação-problema: Considere a situação hipotética em que você é um 

cientista e descobriu uma nova substância que cura uma doença rara, mas serve 

também como uma bomba devastadora. Você anunciaria sua descoberta? 

Resultado Esperado: Espera-se que o aluno entenda as implicações das 
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descobertas científicas e o seu impacto sobre o meio ambiente. 

Desenvolvimento das Atividades: A aula deve-se iniciar com uma situação-

problema relacionada ao tema Ciência e Tecnologia. Em seguida distribuem-se textos 

que auxiliem na reflexão sobre o tema proposto e possibilitem a defesa de uma ideia 

que explique a situação-problema. Os alunos devem ser convidados a ler os textos. 

Em seguida, cada grupo faz uma explanação sobre a visão do cientista selecionado 

em cada texto. Com isso as equipes devem estabelecer noções sobre certo e errado 

do ponto de vista científico30, bem como pontuar conexões sobre as suas vantagens 

e desvantagens. Além de expressarem por escrito, por meio do trabalho coletivo (TC), 

os conceitos acerca da ciência e tecnologia participam, também, oralmente, 

manifestando a opinião individual e dos grupos. A análise oral não precisa contar, 

obrigatoriamente, na APS (apresentação/participação oral). Os grupos expõem 

apenas a primeira percepção sobre a nova metodologia proposta e são convidados a 

realizar um pequeno questionário (APÊNDICE 5) relacionado à resolução da situação-

problema. Ao término da aula, os alunos devem expressar as suas percepções. 

A sequência didática é mostrada na Figura 4.5. No planejamento das aulas 

(APÊNDICE 3) encontram-se as atividades desenvolvidas na aula 02. 

 

 
Figura 4.5 – Sequência didática resumida adotada na aula 02. 

 

4.4.3 Aula 3: Itaboraí – desenvolvimento sustentável e cidadania 
Objetivo: Compreender a importância do COMPERJ para o município de 

Itaboraí, os pontos positivos e negativos a partir da sua instalação, valendo-se de uma 

visão interdisciplinar. 

                                                 
30 Segundo Chassot (2006), consiste em momento oportuno para trabalhar a alfabetização científica, corrigindo 
imprecisões de ensinamentos distorcidos. 
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Situação-problema: O COMPERJ trouxe algum impacto social, econômico 

ou ambiental para sua vida e a do seu município? 

Resultado Esperado: Permitir que o aluno consiga relacionar outras ciências 

ao eixo temático da instalação do COMPERJ no município de Itaboraí. 

Desenvolvimento das Atividades: Em função da temática abordada, a aula 

pode começar de forma diferenciada, com a realização de eleição para representante 

de turma, coadunando, dessa forma, com uma das características da Escola Nova, 

quesito V31, que é incentivar a participação discente nos eventos escolares.  

Para auxiliar as discussões sobre a situação-problema devem ser distribuídos 

texto(s)32 relacionados ao COMPERJ (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro). 

O(s) texto(s) deve(m) ser lido(s) em voz alta e depois debatidos pelos grupos. Em 

seguida, o professor registra na lousa as palavras-chave contidas no discurso dos 

alunos, de forma a criar um organograma para o fechamento da discussão. Então, os 

alunos realizam um TI (trabalho individual), que consiste na elaboração de uma carta 

para um amigo(a) relatando as questões abordadas sobre o COMPERJ, sendo 

permitida a utilização dos textos complementares e de pesquisa prévia. Ao final, os 

alunos registram suas percepções sobre a aula.  

A sequência didática é mostrada na Figura 4.6. No planejamento das aulas 

(APÊNDICE 3) encontram-se as atividades desenvolvidas na aula 03. 

Figura 4.6 – Sequência didática resumida adotada na aula 03. 

4.4.4 Aula 4: Fenômenos químicos e físicos 
Objetivo: Estabelecer as diferenças entre os fenômenos químicos e físicos, 

bem como entender os conceitos de matéria e energia e suas inter-relações. 

31 ver p.50. 
32 Texto principal e complementares - fonte:http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-
operacoes/refinarias/complexo-petroquimico-do-rio-de-janeiro.htm. Títulos: Apresentação (texto principal; Comunidade, 
Meio ambiente e oportunidades. Acessado em 29/03/2016. 
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Situação-problema: Há relação entre os objetos dispostos na mesa e o tema 

relacionado à matéria e à energia? 

Resultado Esperado: Que os alunos alcancem a compreensão da matéria, 

energia e suas inter-relações, sem a necessidade de conceituação prévia. 

Desenvolvimento das Atividades: A aula deve iniciar um questionário 

(diagnose) para verificar os conceitos prévios dos alunos acerca da matéria e energia. 

Em seguida os alunos são convidados a visualizar e/ou manusear objetos dispostos 

sobre a mesa, como consta na Figura 4.7. 
 

 
 

Figura 4.7 – Objetos dispostos sobre a mesa, como pedaço de granito, peça de EVA, garrafa com 
álcool no interior, maça, lanterna, fios de cobre, carrinho movido a energia solar, conversor de energia 

eólica em elétrica, pilha, isqueiro, pederneira, garrafa com água e ímã. 
Fonte: o autor, 2016. 

 

A situação-problema apresentada deve estar relacionada aos objetos 

dispostos sobre a mesa e ligados ao tema matéria e energia. É importante não expor 

uma conceituação prévia. Os grupos trocam informações para chegar a um resultado, 

permitindo a construção dos conceitos de energia e matéria, com as conclusões de 

cada grupo discutidas. Pode-se considerar a avaliação de aprendizagem nessa aula 

através da aplicação de trabalho coletivo (TC) e da atividade prática (AP)33. No final 

os alunos realizam a análise de percepção da aula.  

A sequência didática é mostrada na Figura 4.8. No planejamento das aulas 

(APÊNDICE 3) encontram-se as atividades desenvolvidas na aula 04. 

                                                 
33 AP: atividades práticas manuais ou experimentais; TC: trabalho coletivo. 
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Figura 4.8 – Sequência didática resumida adotada na aula 04. 

 

4.4.5 Aula 5: Os estados da matéria e mudança de estado físico  
Objetivo: Reconhecer os estados físicos da matéria e suas mudanças, 

relacionando-os ao ganho ou perda de calor. 

Situações-problema: A partir de duas fichas34 (ANEXO 3) que abordaram 

atividades experimentais e da interpretação dos experimentos, contidos na ficha, 

pediu-se aos alunos para explicarem os fenômenos abordados no material impresso. 

Resultado Esperado: Que o aluno, a partir dos experimentos apresentados, 

consiga estabelecer relações entre as manifestações dos fenômenos químicos e 

físicos sem a necessidade de apresentação prévia dos conceitos de matéria e energia 

e suas inter-relações. 

Desenvolvimento das Atividades: Os alunos em grupo são apresentados 

às situações-problema a partir da entrega, pelo professor, de duas fichas (ANEXO 3), 

01 e 05, obtidas no Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE). Deve ser 

realizada a leitura e discussão dos conteúdos das fichas. Pode ser feita, novamente, 

a demonstração do experimento do álcool na garrafa, que havia sido apresentada na 

aula anterior. O professor deve realizar intervenções diante das dificuldades 

apresentadas pelos alunos para entendimento dos conceitos envolvidos nas 

atividades. Em seguida, os alunos registram, previamente, as respostas das questões 

propostas nas fichas. As mesmas são recolhidas e, dando prosseguimento, o 

professor apresenta dois capítulos do filme35 “Química – A história da Química e seus 

conceitos Básicos” que versam sobre estado físico da matéria e suas mudanças. 

                                                 
34 Ficha 01: Como se formam gotículas de água sob um vidro sobre um bule? ; Ficha 05: Como cubos de gelo 
em um recipiente com água permitem o aumento do seu volume depois de um tempo? Fonte: 
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/11117  
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/11085 
35 Química – volume 1 – A história da química e seus conceitos básicos – SBJ produções. 
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Dando continuidade, realiza-se uma rodada de discussões e explicações sobre os 

fatos apresentados nos vídeos e recapitulam-se os conceitos trabalhados na aula 

anterior.  Os alunos podem ter uma nova oportunidade para realizar inserções nas 

respostas das fichas, pois a avaliação de aprendizagem pode considerar o TC, TI e 

APS. As atividades realizadas com as fichas são consideradas como trabalho coletivo 

(TC), em que são considerados os seguintes aspectos na correção: objetividade, 

compreensão da proposta e dos fatos e uso adequado do vocabulário científico. O 

trabalho individual (TI) consiste em preencher a folha (ANEXO 4) contendo as 

transformações físicas da água, nomeando as passagens de estado físico. A 

participação (APS) pode ser avaliada durante a aula ou como apresentação do tema 

trabalhado. 
A sequência didática é mostrada na Figura 4.9. No planejamento das aulas 

(APÊNDICE 3) encontram-se as atividades desenvolvidas na aula 05. 
 

 
Figura 4.9 – Sequência didática resumida adotada na aula 05. 

 
4.4.6 Aula 6: Propriedades da matéria (gerais e específicas) / Energia 
(manifestações e transformações da energia) 

Objetivo: Reconhecer a matéria e identificar suas propriedades gerais e 

específicas. Além disso, deve-se resgatar o conceito de energia e matéria e 

reconhecer suas manifestações. 

Situação-problema: Como medir o volume da esfera metálica utilizando os 

materiais disponibilizados no início da aula? 

Resultado Esperado: Que o aluno seja capaz de relacionar objetos expostos 

sobre a mesa do professor com a nuvem de palavras relacionadas às propriedades 

gerais da matéria: massa, volume, impenetrabilidade, compressibilidade, divisibilidade 

e propriedades específicas da matéria: químicas, organolépticas e físicas, como ponto 
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de fusão, ponto de ebulição, densidade absoluta, propriedade magnética, 

maleabilidade, ductibilidade e dureza.  

Desenvolvimento das Atividades: A aula inicia-se com a divisão da classe 

em grupos, apresentação da situação-problema e orientação docente. Depois devem-

se relacionar objetos com a nuvem de palavras, como listadas no APÊNDICE 6. 

Porém, alguns conceitos devem ser apresentados pelo professor, utilizando dicas 

para serem completadas pelos alunos. Eles tentam solucionar a situação-problema 

utilizando os artefatos apresentados, tais como: balança de bancada (portátil), 

esponja, óleo, sal, pedras, béquer ou garrafa plástica cortada ou copo de vidro, rolha, 

proveta, ímã, fio de cobre, pedaços de metal, esferas metálicas e maça. Na avaliação 

da aprendizagem pode-se utilizar a AP como sugestão. Ao término realiza-se a 

demonstração de medida de volume, massa e densidade de uma esfera de metal. 

A sequência didática é mostrada na Figura 4.10. No planejamento das aulas 

(APÊNDICE 3) encontram-se as atividades desenvolvidas na aula 06. 

 

 
Figura 4.10 – Sequência didática resumida adotada na aula 06. 

 

4.4.7 Aula 7: Substância pura e misturas 
Objetivo: Reconhecer uma substância pura e uma mistura. Identificar uma 

substância pura simples ou composta e uma mistura homogênea ou heterogênea. 

Situação-problema: O que utilizamos na cozinha que pode ser classificado 

como uma substância pura ou uma mistura?  

Resultado Esperado: Espera-se que o aluno seja capaz de identificar as 

diferenças entre uma substância pura e uma mistura, bem como classificar cada caso. 

Desenvolvimento das Atividades: Apresenta-se a situação-problema e, em 

seguida, os alunos são convidados a realizar uma dinâmica em que devem classificar 

as substâncias apresentadas como substância pura simples, substância pura 
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composta, mistura homogênea e mistura heterogênea, oralmente explicadas. Devem-

se expor as substâncias puras e misturas selecionadas para a prática interativa 

(APÊNDICE 3). Os alunos são convidados a classificarem os objetos utilizando os 

cartões apresentados no APÊNDICE 7, sendo a participação docente importante para 

mediar e estimular a atividade. O professor pode utilizar o microscópio como recurso 

adicional para a observação das misturas. Dessa forma, todos os aspectos referentes 

aos conceitos abordados em aula devem ser discutidos no final. Os resultados da 

avaliação da aprendizagem podem ocorrer por meio da aplicação da AP e APS. Os 

alunos também podem realizar a percepção da aula. 

A sequência didática é mostrada na Figura 4.11. No planejamento das aulas 

(APÊNDICE 3) encontram-se as atividades desenvolvidas na aula 07. 
 

 
Figura 4.11 – Sequência didática resumida adotada na aula 07. 

4.4.8 Aula 8: Separação de substâncias 
Objetivo: Identificar a separação de substâncias em diferentes materiais de 

uso cotidiano. 

Situações-problema: O que há dentro de uma pilha?36 ; Como ocorre a 

separação de substâncias em um filtro? 

Resultado Esperado: Que o aluno seja capaz de identificar e diferenciar os 

diferentes tipos de separação de substância de acordo com cada caso apresentado. 

Desenvolvimento das Atividades: Os alunos são convidados a se reunirem 

ao redor da mesa do professor, que apresenta situações-problema relacionadas à 

temática, como: “O que há dentro de uma pilha?37” e “Como ocorre a separação de 

substâncias em um filtro de água?”. Sobre a mesa são colocados os objetos utilizados 

                                                 
36 CRUZ, Roque; GALHARDO FILHO, Emílio. Experimentos de química - em microescala, com materiais de 
baixo custo e do cotidiano. Editora Livraria da Física, 2004. 
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na aula e distribui-se uma ficha para cada aluno, relacionada à atividade prática 

realizada em aula. Posteriormente, apresenta-se uma nuvem de palavras: catação, 

destilação, levigação, destilação fracionada, filtração que podem estar relacionadas 

diretamente com as situações-problema. Em seguida realiza-se a aula prática. Após 

a execução das atividades, são convidados a realizarem a discussão sobre a prática. 

A aula pode ter a avaliação de aprendizagem realizada através do TI, AP e APS. 

A sequência didática é mostrada na Figura 4.12. No planejamento das aulas 

(APÊNDICE 3) encontram-se as atividades desenvolvidas na aula 08. 

 

 
Figura 4.12 – Sequência didática resumida adotada na aula 08. 

 

4.4.9 Aula 9: O átomo e suas partes 
Objetivo: Introduzir o modelo atômico e seus constituintes. 

Situação-problema: Qual é a unidade fundamental de tudo que nos rodeia? 

Questões-secundárias: “O que é tudo?” e “O que é unidade fundamental?” 

Resultado Esperado: Entendimento do modelo de representação do átomo 

e seus constituintes. 

Desenvolvimento das Atividades: Apresenta-se a situação-problema. Os 

alunos tentam responder, em equipe, suas concepções prévias sobre a pergunta. São 

discutidas as respostas dos grupos com encadeamento das ideias que surgem por 

meio da mediação do professor. Espera-se com isso a construção dos conceitos.  

Após esse momento são expostos os conceitos científicos adotados e colocados na 

lousa para introduzir o assunto, utilizando a apresentação do modelo atômico clássico. 

Análise e verificação imagética do átomo. Deve ser feita a leitura de textos didáticos 

selecionados e análise da compreensão do texto. Também sugere-se a utilização de 

texto(s) complementar(es) e pesquisa para a realização de trabalho coletivo. A 

pesquisa pode ser feita através de livros, computadores ou smarthphones. 

A sequência didática é mostrada na Figura 4.13. No planejamento das aulas 
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(APÊNDICE 3) encontram-se as atividades desenvolvidas na aula 09. 

 

 
Figura 4.13 – Sequência didática resumida adotada na aula 09. 

 

4.4.10 Aula 10: Introdução à tabela periódica 
Objetivo: Permitir que o aluno entenda a tabela periódica, sua forma de 

organização e como ela pode auxiliar no estudo da química. 

Situação-problema: Permitir que o aluno desenvolva a capacidade de 

organização espacial observada na tabela periódica, destacando os possíveis critérios 

lógicos utilizados na atividade.  

Resultado Esperado: O aluno deve ser capaz de compreendê-la e utilizá-la 

devidamente no estudo da química. 

Desenvolvimento das Atividades: Apresenta-se a situação-problema. 

Realiza-se a explanação inicial sobre a tabela periódica, em seguida apresenta-se um 

exemplar atualizado para observação dos alunos, num breve período de tempo. Para 

Cunha (2012), o jogo consiste no equilíbrio entre a função lúdica e a educativa. A 

utilização da tabela periódica de forma lúdica consiste na tentativa de permitir a 

interação do alunado com o tema apresentado, retirando a passividade de quem 

aprende.  Distribui-se para os grupos a tabela periódica (ANEXO 5) recortada, 

conforme a Figura 4.14, para depois poderem reconstruí-la. A atividade de cunho 

prático é aplicada na forma de um jogo do tipo quebra-cabeça, e os recortes são 

aleatórios, não obedecendo à divisão entre grupos e períodos. Os alunos devem 

tentar montar essa tabela de acordo com o referencial apresentado no início da aula, 

que apresenta somente o número atômico de cada elemento químico. Os grupos 

podem realizar diversas tentativas de acertos, num tempo pré-determinado, 

aproximadamente 5 minutos. Deve-se tomar cuidado para não copiarem os outros 
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grupos. Então, faz-se o registro fotográfico dos modelos apresentados e depois 

apresenta-se o modelo real da tabela periódica para verificarem os acertos e os erros. 

Os alunos devem discutir o tema e relacioná-lo à situação-problema, fazendo a 

entrega e leitura de texto sobre a tabela periódica produzido pelo professor. A 

avaliação da aprendizagem deve ser conduzida durante toda a aula, sendo sugerida 

a utilização da AP e APS. 

 

 
Figura 4.14 – Modelo de Tabela Periódica Utilizada na Atividade 

Fonte: o autor, 2016. 
 

Ao terminar o jogo de quebra-cabeça da tabela periódica, apresenta-se aos 

alunos um recurso didático (APÊNDICE 8) para compreensão dos tópicos sobre 

atomismo e tabela periódica, oportunizando o resgate de conceitos apresentados na 

aula anterior. A proposta é utilizar materiais de baixo custo para criarem um momento 

de interatividade entre os aprendizes e que possa contribuir no ensino da tabela 

periódica. Foram utilizados materiais como: pasta polionda transparente 

(preferencial), palitos de dente, novelo de lã (cor a gosto do estudante), bolinhas de 

isopor de, pelo menos, dois diferentes tamanhos, tampas plásticas de refrigerante, 

caneta do tipo marcador permanente, fita dupla face ou fita adesiva comum. A 

montagem do material didático lúdico pode auxiliar no processo de aprendizagem. A 

apresentação do recurso didático pode ser realizada por meio de explicação com a 

tabela periódica ao lado. Os períodos são numerados n parte superior da pasta com 

caneta marcadora, assim como os períodos. As linhas de lã representaram os 

períodos. Apenas como referência à tabela periódica, o recurso se esvazia, sendo 

melhor aproveitado quando se relaciona os elementos químicos com sua posição na 
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tabela periódica, bem como a compreensão da sistematização dos mesmos. A aula é 

finalizada com o registro da percepção dos alunos. 

A sequência didática é mostrada na Figura 4.15. No planejamento das aulas 

(APÊNDICE 3) encontram-se as atividades desenvolvidas na aula 10. 

 

 
Figura 4.15 – Sequência didática resumida adotada na aula 10. 

 

4.5 A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
Na educação atual, as escolas de um modo geral concebem o ato de avaliar 

como uma unidade de medida, de forma a selecionar os alunos que conseguiram 

alcançar os resultados em relação aos que fracassaram no transcorrer do processo. 

A pesquisa desenvolvida na dissertação trouxe à tona questões relacionadas ao 

processo avaliativo. Porém, antes de traçar a questão abordada especificamente na 

turma da EJA, procuraram-se autores distintos que expusessem suas definições sobre 

a avaliação e a aprendizagem. 

Ao tratar da avaliação utilizou-se o conceito baseado em Luckesi (2002), 

denotando as diferenças entre avaliar e examinar. 
 
 
Avaliar é o ato de diagnosticar uma experiência, tendo em vista 
reorientá-la para produzir o melhor resultado possível: por isso, não é 
classificatória nem seletiva, ao contrário, é diagnóstica e inclusiva. O 
ato de examinar, por outro lado, é classificatório e seletivo e, por isso 
excludente, já que não se destina à construção do melhor resultado 
possível: tem a ver, sim, com a classificação estática do que é 
examinado. O ato de avaliar tem seu foco na construção dos melhores 
resultados possíveis, enquanto o ato de examinar está centrado no 
julgamento de aprovação ou reprovação. Por suas características e 
modos de ser, são atos praticamente opostos; no entanto, professores 
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e professoras, em sua prática escolar cotidiana, não fazem essa 
distinção e, deste modo, praticam exames como se estivessem 
praticando avaliação (LUCKESI, 2002, p.5). 

 
 

Já em relação à aprendizagem, Lefrançois (2016, p.292) expressa, de forma 

clara, o conceito de aprendizagem quando diz que “é uma mudança no 

comportamento que resulta da experiência” e, ao expor a diferença entre a memória, 

atenção e aprendizagem, destaca que “a memória é o efeito da experiência, e ambas 

são facilitadas pela atenção”.  
 
 

Em outras palavras, não haverá evidência de aprendizagem sem que 
algo tenha acontecido na memória; do mesmo modo, o que fica na 
memória implica aprendizagem. Estudar a memória é, na verdade, 
outra forma de estudar a aprendizagem (LEFRANÇOIS, 2016, p.292). 

 
 

As inter-relações conceituais, ao destacarem o papel da experiência em 

relação à aprendizagem, resgatam a coesão com a metodologia desenvolvida, 

quando, ao mencionar Dewey, lembramos da sua proposição inicial – não se pode 

separar a teoria da experiência. 

A partir da clareza conceitual utilizada como parâmetro da referida pesquisa, 

há de se considerar os objetivos e os processos que cercam a questão da avaliação 

da aprendizagem. Para isso, deve-se ressaltar a questão dos reais objetivos a ela 

vinculados. 
 
 
O conhecimento dos diferentes instrumentos para avaliação e da 
melhor forma de utilizá-los é um dos recursos de que o professor 
competente deve dispor. Este conhecimento está ligado à convicção 
de que a avaliação não deve servir de instrumento de pressão para 
manter a disciplina em aula ou fazer o aluno estudar (MORETTO, 
2001, p.31). 
 
 

Desconsiderando os fatores negativos ligados à avaliação, já alertados por 

Moretto (2001), a presente pesquisa procurou pautar o processo de avaliação em 

diferentes aspectos do cotidiano, bem como de possibilidade dos alunos. 

Principalmente na EJA a avaliação acaba tendo, por natureza, uma visão mais ampla, 

como verificado em Piconez (2012). 
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A avaliação é processo e produto, enquanto agrupa decisões 
diagnosticadas pelas atividades diárias enfrentadas pelo professor e 
pelos alunos. Saber observar e o que observar, registrar avanços 
diários dos alunos, ter claro os objetivos de ensino, quanto ao 
desenvolvimento das habilidades básicas da aprendizagem, saber 
analisar seus episódios-aula com referencial teórico substancioso – 
tudo isso parece revelar o compromisso político com os objetivos 
ligados à ampliação da cidadania e à competência profissional 
(PICONEZ, 2012, p. 104). 

 
 

Os alunos, quando motivados durante as aulas, procuram sempre manifestar 

suas opiniões, mesmo que não estejam adequadas a linguagem científica. Por isso, 

procurou-se valorizar a participação oral com o mesmo peso da avaliação escrita. 

Como registrado em outros estudos voltados à EJA, o registro oral é tão importante 

quanto o escrito. 
 
 
Como os adultos têm idades diferentes, experiências de vida e de 
escolaridade também diferenciadas, adotamos o critério de 
desempenho linguístico (oral/escrito) e de raciocínio lógico que podem 
ser avaliados por meio de um instrumento que possa verificar esses 
níveis de desempenho (PICONEZ, 2012, p. 126). 
 
 

O próprio Cipriano Luckesi cita no seu livro Avaliação da Aprendizagem 

Escolar, que mesmo antes que Ralph Tyler em 1930 lançar o conceito da avaliação 

da aprendizagem escolar, pensadores da Escola Nova já assumiam a atividade de 

ampliar o leque de opções a se considerar nos processos avaliativos. 
 
 
Antes de Ralph Tyler, Maria Montessori, educadora italiana, nos 
inícios do século XX, já havia decretado que, em sua proposta 
pedagógica, os exames estavam abolidos. Menos drasticamente que 
Montessori, mas bem antes que Tyler, o norte-americano John Dewey, 
também já havia apontado a necessidade da processualidade do 
ensino-aprendizagem, usando as arguições [sem grifo no original] 
como recursos que possibilitavam o diagnóstico e a reorientação da 
aprendizagem dos educandos (LUCKESI, 2011, p.207). 
   
 
 

Além disso o papel diagnóstico das atividades direcionadas a esse segmento 

“[...] devem ser mais observadas do que avaliadas pelas possibilidades de registros 

convencionais” (PICONEZ, 2012, p.127).  
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Procurou-se, nas atividades, trabalhar o máximo possível com situações 

concretas, de forma a facilitar o processo de aprendizagem intimamente relacionado 

à avaliação. 
 
 
Os alunos adultos com pouca escolarização ou sem nenhuma 
possuem limites para resolver problemas abstratos, isto é, esses 
adultos encontram dificuldades com raciocínio hipotético-dedutivo. 
Necessitam trabalhar com a presença de materiais concretos [original 
sem grifo] (PICONEZ, 2012, p. 67). 
 
 

A adaptação de uma metodologia escolanovista também teve a preocupação 

em considerar os principais processos que envolviam a questão da avaliação. 

Procurou-se, de modo geral, diversificar o máximo possível os instrumentos de 

análises e os momentos em que ocorriam, retirando, assim, o caráter pontual, seletivo 

e classificatório que, geralmente, envolve a questão da avaliação. 

Segundo Vasconcellos, (1915) dentre os princípios que definiam uma Escola 

Nova em sua época, alguns estavam diretamente ligados à questão da avaliação da 

aprendizagem, como verificado nos princípios número 16 e 17, quando descrevem os 

trabalhos individuais e coletivos. 

 
 
16. O trabalho individual do aluno consiste em pesquisar (em factos, 
livros, jornais, etc.) e classificar (de acordo com um quadro lógico 
adequado à sua idade) documentos de todos os tipos, bem como em 
trabalhos pessoais e na preparação de palestras a fazer na aula 
(VASCONCELLOS, 1915, p.14).  
 
 
17. O trabalho coletivo consiste na troca e na ordenação ou 
elaboração lógica em grupo dos documentos de trabalho de cada um 
(VASCONCELLOS, 1915, p.14). 

 
 

Além dos trabalhos concentrados na questão da escrita, procurou-se 

considerar outros processos de avaliação, como a participação oral e as 

apresentações dos temas trabalhados em sala. Na ótica escolanovista, os alunos 

também se ocupavam na “[...] preparação de palestras a fazer na aula” 

(VASCONCELLOS, 1915, p.14) e, em sua essência, considerava o aprender em sua 

totalidade, ou seja, “O que acontece na escola ou fora dela dá origem, entre os mais 

velhos e os mais novos, a lições ocasionais e discussões [sem grifo no original] [...]” 
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(VASCONCELLOS, 1915, p.13-14). Considerar o espaço de discussão e troca entre 

indivíduos de diferentes faixas etárias consiste em uma realidade nas turmas da EJA. 

E ainda tratando da diversidade dos processos de avaliação, procurou-se 

também avaliar as atividades em que o aluno se mostra predisposto a interagir e 

manusear artefatos, já evidenciados na organização de “trabalhos manuais para todos 

os alunos” (VASCONCELLOS, 1915, p.11), e praticar experimentos e atividades e que 

visassem concretizar e estabelecer vínculos com as experiências vivenciadas em 

sala.  
 
 
13. O ensino é baseado em factos e experiências. A aquisição de 
conhecimento resulta de observações pessoais (visitas a fábricas, 
trabalhos manuais, etc.) ou, na falta delas, de outras observações 
recolhidas em livros. Em qualquer caso, a teoria segue-se à prática 
[sem grifo no original], nunca a precede (VASCONCELLOS, 1915, 
p.13). 

 
 

A concepção indissociável da teoria e da prática encontra referência na “[...] 

associação mais próxima possível do estudo intelectual com o desenho e demais 

trabalhos manuais” (VASCONCELLOS, 1915, p.13). 

Um outro ponto de destaque foi o uso da perspectiva da autoavaliação no 

sistema de avaliação da aprendizagem que 
 
 
para a concepção construtivista, o aluno necessita aprender a 
reconhecer suas dificuldades e a decidir quais são as melhores 
estratégias para superá-las. Isto pode ser exercitado através da 
autoavaliação e/ou a avaliação entre os alunos (co-avaliação) 
(TACOSHI, 2008). 
 
 
26. A emulação ocorre essencialmente através da comparação feita 
pela própria criança entre o seu trabalho atual e o anterior, e não 
exclusivamente pela comparação do seu trabalho com o dos colegas 
(VASCONCELLOS, 1915, P.16). 

 
 

Na concepção atual da EJA, os pressupostos escolanovistas da época 

consideravam a autoavaliação como um momento oportuno dentro do processo de 

avaliação da aprendizagem, principalmente por levar o estudante a refletir sobre a sua 
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própria produção. 

Segundo Luckesi (2011, p.214) a forma como avaliamos nossos alunos não 

mudou muito desde os séculos XVI e XVII, quando se sistematizaram os modelos de 

“examinar a aprendizagem na escola”. Continua a ser uma tarefa árdua e difícil mudar 

as concepções dos gestores escolares, pais de alunos e os próprios alunos. Mudar a 

práxis docente não faz parte do cenário atual, mas ela tem sido tentada desde 
 
 
as inovações pedagógicas trazidas pela Escola Nova (Maria 
Montessori, John Dewey, Alfredo Ferrière, Anísio Teixeira, Lourenço 
Filho e outros), pela tecnopedagogia (pedagogia centrada nos 
recursos técnicos, tendo como centro a psicologia comportamental), 
pelas diversas versões progressivas (pedagogias emergentes do 
materialismo dialético) e emancipatórias (pedagogias emergentes do 
pensamento de Paulo Freire, Célestin Freinet...) não conseguiram, 
ainda, modificar a conduta dos educadores no que se refere a essa 
prática pedagógica da avaliação no cotidiano escolar. Continuamos 
mais a examinar do que avaliar (LUCKESI, 2011, p.215). 

 

4.5.1 O sistema de avaliação da aprendizagem 
O sistema de avaliação da aprendizagem proposto na pesquisa foi dividido 

nos seguintes componentes: trabalhos individuais (TI); trabalhos coletivos (TC); 

atividades práticas – manuais ou experimentais (AP); apresentações de trabalhos – 

seminários ou participações (APS); atividades de autoavaliação (AA). Para cada uma 

dessas atividades foram atribuídos 2,0 pontos, totalizando 10 pontos finais. 

O somatório (∑) das atividades de avaliação de aprendizagem é dado pela 

equação (1). 

∑ = TI + TC + AP + APS + AA  (1) 
 

Nas atividades práticas, manuais e interativas foram levadas em consideração 

na análise os seguintes aspectos: capacidade de troca de ideias com os colegas, 

interação com os objetos, tentativas de acerto e manuseio correto dos objetos 

propostos.   

Na atividade de autoavaliação os alunos foram orientados para se avaliarem 

considerando os parâmetros prazo, empenho e assiduidade, relacionados à disciplina, 

aos trabalhos e às atividades de avaliação de aprendizagem. Entende-se que: 
 
 
A avaliação do processo deve ser permanente. Isso auxilia os alunos 
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na autoavaliação dos resultados de suas experiências articuladas às 
informações novas na busca de significado, e contribui para a 
averiguação recíproca das necessidades dos alunos e do programa 
em si, permitindo mecanismos de negociação e planejamento 
conjunto” (PICONEZ, 2012, p.104). 
 
 

O somatório de todos os componentes analisados resulta em 10,0 pontos.  

A média final de cada bimestre (MFB) foi obtida por meio da média aritmética 

do somatório dos componentes avaliados mais a prova final do período de acordo com 

a equação 2. 

 

MFB =  ∑ + PR   (2) 
            2  

 

A média final do primeiro e do segundo bimestres foi definida, 

respectivamente, como MFB1 e MFB2. 

A diferença (DIF) entre os dois modelos (proposta metodológica aplicada e a 

prova final do período) foi determinada conforme a equação 3. 

 

DIF = ∑ – PR  (3) 
 

Quando a DIF tem valor positivo, significa que a média proposta na pesquisa 

(∑) foi maior do que o resultado da prova final (PR). Quando tem valor negativo, a PR 

é maior do que a ∑.  

O cômputo de notas do 1º e 2º bimestre da IX Fase da EJA foi classificado 

como média final (MF), dado pela soma das médias finais do primeiro (MFB1) e 

segundo (MFB2) bimestres, conforme equação 4. 

 

 MF = MFB1 + MFB2 (4) 
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4.5.2 Metodologia do uso das tabelas na avaliação da aprendizagem 

A avaliação da aprendizagem contou com o uso de tabelas que serviram de 

alicerce para o acompanhamento dos alunos durante as aulas. O uso das tabelas 

serviu para avaliar os alunos nas avaliações definidas como AP e APS38.  

A Tabela 4.1 refere-se a AP (atividades práticas – manuais, experimentais 

e/ou interativas) e serve para verificar, durante a aula, a interação com os materiais e 

recursos disponíveis. Também se aplica na verificação da capacidade dos alunos em 

seguirem as regras dos jogos ou experimentos, normas de segurança, ações 

colaborativas ou não. A proposta é marcar as ações que contribuem para se alcançar 

o resultado esperado ou que possibilitem chegar o mais próximo do mesmo.  

 A Tabela 4.2 refere-se a APS (participação oral, apresentação de trabalhos e 

seminários) e serve para verificar a participação oral dos alunos durante a aula, sem 

a necessidade de se institucionalizar um momento de verificação para a avaliação, 

podendo também ser utilizada em uma apresentação de trabalho ou seminário. Nesse 

caso, cada manifestação de oralidade durante a aula, com ou sem a arguição do 

professor, condizente com o desenvolvimento da aula, será marcada como um ponto 

positivo. Mesmos os erros, que contribuam para o desenvolvimento da aula e 

facilitação da aprendizagem do aluno, também devem ser computados. 

 O sistema de marcação proposto dividiu o resultado final, que é no máximo de 

100%, em quatro colunas representativas de 25% cada. Cada quadrante39 indica uma 

marcação positiva, durante a aula, do critério de avaliação esperado pelo professor e 

condizente com a conduta do aluno. Em tese, uma interação possibilita uma marcação 

em AP e uma manifestação oral, uma marcação em APS. No caso da pesquisa 

procurou-se dividir em colunas de 25%, pois a carga horária na EJA é pequena. Isso 

não impede que um professor realize a divisão em cinco colunas de 20% ou mesmo 

em 10 de 10%, porém se deve equilibrar a avaliação com o tempo disponível.  

De forma a não tornar o sistema puramente quantitativo, procurou-se estabelecer 

relações de comparação como forma de ajustar as pontuações que se igualavam 

entre alunos que a princípio tinham quantificações iguais, mas que, na prática e 

percepção do professor, não correspondiam à realidade. Dessa forma, o professor 

tem papel equalizador para validar a marcação das tabelas.  

                                                 
38 Atividades práticas – manuais ou experimentais (AP); apresentações de trabalhos – seminários ou 
participações (APS); 
39 Referentes as colunas de 25%. 
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O uso das tabelas constitui uma forma criativa de avaliação da aprendizagem, 

tomando como base as referências citadas de Luckesi (2011, p.197). Em se tratando 

da avaliação oral, o próprio Dewey serviu de referência para Luckesi (2011), como já 

citado anteriormente. E dessa forma, as tabelas visam constituir meios avaliativos que 

contemplam a processualidade do ensino, e se ocupam em avaliar o hoje, com foco 

no futuro. E não somente como os exames, que se prendem ao passado. Segundo 

Luckesi (2011, p.198), “o ato de avaliar, por ser diagnóstico, é construtivo, mediador, 

dialético e dialógico”. 
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Tabela 4.1 – Modelo de tabela de verificação e análise para AP. 

Análise da AP – aula XX 
Aluno 25% 25% 25% 25% Detalhes de Pontuação 

A1      

A2      

A3      

A4      

A5      

A6      

A7      

A8      

A9      

A10      

A11      

A12      

A13      
Legenda: 
X – representa a marcação referente à participação discente. 
0 – representa a marcação referente à não participação discente. Pode ser feita ao término da aula.  
– - representa a marcação referente aos alunos faltosos ou desistentes. 
Observação: Coluna 25%: representa a marcação de um indicativo de participação na aula prática/manual/interativa. 
Detalhes de pontuação: é a coluna que representa valores percentuais negativos ou positivos, que diminuem ou aumentam o 
somatório do valor obtido, em porcentagem, da soma das quatro colunas de 25%. Lembrando que o valor máximo é 100%. 

 
Tabela 4.2 – Modelo de tabela de verificação e análise para APS. 

Análise da APS – aula XX 

Aluno 25% 25% 25% 25% Detalhes de Pontuação 

A1      

A2      

A3      

A4      

A5      

A6      

A7      

A8      

A9      

A10      

A11      

A12      

A13      
Legenda: 
X – representa a marcação referente à participação discente. 
0 – representa a marcação referente à não participação discente. Pode ser feita ao término da aula. 
– - representa a marcação referente aos alunos faltosos ou desistentes. 
Observação: Coluna 25%: representa a marcação de um indicativo de participação oral durante a aula ou através da 
apresentação de trabalhos e seminários. Detalhes de pontuação: é a coluna que representa valores percentuais negativos ou 
positivos, que diminuem ou aumentam o somatório do valor obtido, em porcentagem, da soma das quatro colunas de 25%. 
Lembrando que o valor máximo é 100%. 
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5. RESULTADOS e DISCUSSÃO
Os resultados e discussão relatados a seguir evidenciam os desdobramentos 

de cada aula, suas abordagens, os registros das atividades e os relatos da percepção 

discente. A turma tinha um total de 13 alunos matriculados, porém alguns alunos 

desistiram ao longo do período letivo. A discussão traz à tona a síntese das 

percepções docentes e a forma como a metodologia impactou suas aulas e o ensino 

de ciências voltado à EJA. 

5.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS DE CADA AULA 

Aqui são enumerados os resultados referentes à execução de cada aula 

planejada. 

5.1.1 Análise da aula 1 
No primeiro dia de aula, os alunos mostraram-se bastante interessados nas 

atividades propostas, embora tenha havido muitas dificuldades nas suas execuções. 

Por exemplo, os alunos não entendiam o que se pretendia com a tarefa proposta, não 

conseguiam fazer a relação entre as palavras-chaves40 e o texto do jornal. Assim, 

houve bastante dificuldade na construção do conceito. Entretanto, observou-se que 

uma aluna conseguiu fazer uma associação com uma situação do seu cotidiano, 

quando questionou o fato de não se estar discutindo a contaminação da água de poço, 

acontecimento que faz parte do seu dia a dia. 

A reportagem extraída do jornal O Globo, publicado em março de 2016, 

titulado “Estudos indicam que a água da CEDAE contém coliformes fecais”, foi lida em 

voz alta pelo professor e tinha a finalidade de desenvolver nos alunos a capacidade 

de relacionar um fato do cotidiano à ciência e às etapas de uma metodologia científica. 

Para complementação, foi fornecido um outro texto41 que versava sobre o 

método científico e sua importância. Além disso, o professor apresentou algumas 

palavras-chaves: observação, problema, hipótese, experimentação, resultados e 

conclusão. Essas palavras não estão definidas com clareza no referido texto. 

40 Observação, problema, hipótese, experimentação, resultados e conclusão. 
41 PERUZZO, F. M.; CANTO, E. L. Química na abordagem do cotidiano. Volume 1 – p.22. – 5 ed. – São Paulo : 
Moderna, 2009. 
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Assim, os alunos reunidos em grupos, tendo o professor como mediador, são 

convidados a buscarem no texto jornalístico associações com as palavras-chaves 

envolvidas nas etapas de uma metodologia científica.  Por exemplo, o professor 

colocou a seguinte questão para estabelecer uma reflexão e discussão: Por que a 

água da CEDAE está contaminada com coliformes fecais?  

As discussões com mediações levaram à seguinte construção de hipótese a 

partir das informações do Jornal: 

“Os coliformes fecais contaminaram a água da CEDAE por causa de 

vazamentos na tubulação de esgoto”. 

A partir daí os alunos refletiram sobre possíveis situações para testagem da 

hipótese. Ou seja, eles deveriam elaborar mentalmente uma situação de aplicação 

real, para desenvolverem a capacidade de pensar em situações abstratas. 

 Desse modo, nesse processo eles construíram, gradativamente, os conceitos 

a partir das discussões em grupo e com o auxílio do professor.  

5.1.2 Análise da aula 2 
A aula iniciou-se com a seguinte situação-problema: “Você é um cientista e 

descobriu uma nova substância que cura uma doença rara, mas que também serve 

como uma bomba devastadora. Você anunciaria a sua descoberta?”. Em seguida 

foram distribuídos dois textos para os grupos: “Os fatos não fazem a Ciência” e 

“Tempo e conhecimento”42. Após a leitura, os alunos foram convidados a realizarem 

uma explanação sobre o que entenderam dos textos. O texto “Tempo e 

Conhecimento” possibilitou a discussão, a partir do trecho: “... o homem passa a ter 

fé na sua própria capacidade de buscar respostas tendo a razão como instrumento”, 

oportunizando a discussão entre as diferenças inerentes aos saberes científicos e 

religiosos, fato recorrente nas turmas da EJA. No texto “Os fatos não fazem a Ciência” 

foi pedido para que cada grupo escolhesse uma das três visões sobre o conhecimento 

científico nele descritas: a de A. Koyré, a de Wynne Harlen e a de Aristóteles43. Em 

seguida, cada grupo fez uma explanação sobre a visão do cientista selecionado, 

sabendo que as equipes tiveram que estabelecer noções sobre certo e errado do 

                                                 
42 Os fatos não fazem a Ciência (Campos, Maria Cristina da Cunha. Teoria e prática em ciências na escola Ed 
FTD, SP, 2009, 1ª edição – página 19) e Tempo e conhecimento (A história da ciência - por seus grandes nomes. 
Ed. Ediouro, RJ, 2015 – página 5). 
 
43 Alexandre Koyré – filósofo francês (1982-1964); Wynne Harlen; Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.). 

http://www.tandfonline.com/author/Harlen%2C+Wynne
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ponto de vista científico, bem como conexões sobre as suas vantagens e 

desvantagens. Além de expressarem por escrito, por meio do trabalho coletivo (TC), 

os conceitos acerca da ciência e tecnologia, também participaram oralmente, 

manifestando a opinião individual e dos grupos.  

Os grupos tiveram que apresentar um parecer sobre a situação-problema 

lançada no início da aula, gerando os seguintes registros: grupo A – disse que 

anunciaria o lançamento da descoberta, mesmo levando em consideração os pontos 

negativos (Figura 5.1); grupo B – informou que não anunciaria a descoberta científica 

e aguardaria uma nova substância que possibilitasse a cura da doença rara (Figura 

5.2); grupo C – também disse que não anunciaria a descoberta e aguardaria novas 

pesquisas. 

 

 
Figura 5.1 – Fragmento que expressa a argumentação do grupo A. 

 

 
Figura 5.2 – Fragmento que expressa a argumentação do grupo B. 

 

Na segunda aula os alunos estavam mais fluentes em relação ao primeiro dia, 

embora tenha permanecido a dificuldade de compreensão sobre a execução das 

atividades. Na Tabela 5.1 estão registradas as participações dos alunos.  

Apesar da análise, os dados da APS não foram utilizados na avaliação de 

aprendizagem, pois os critérios de análise ainda estavam sendo calibrados.  
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Tabela 5.1 – Resultado da análise da participação oral na aula 02 – Itaboraí, RJ, Brasil – 2016. 

Análise da participação oral – aula 02 

Aluno Participação oral 

A1 Sim 
A 2 Não 
A 3 Desistente 
A 4 Não 
A 5 Sim 
A 6 Desistente 
A 7 Sim 
A 8 Não 
A 9 Sim 
A 10 Sim 
A 11 Não 
A 12 Sim 
A 13 Sim 

Fonte: o autor, 2016. 
 

Uma análise da resposta escrita e da exposição oral dos alunos mostrou que 

eles apresentaram um melhor desempenho na oralidade, o que pode ser 

compreensível tendo em vista que a escrita é mais difícil, conforme observa Piconez 

(2012) quando escreve que, 
 
 
“As respostas verbais, escritas ou orais não dão conta de explicitar 
como o conhecimento está sendo construído, uma vez que o 
desempenho linguístico escrito é inferior, em sua representação, ao 
desempenho cognitivo como um todo” (Piconez, 2012, p.51). 
 
 

Os grupos expuseram a primeira percepção44 sobre a nova metodologia 

proposta e ao término da aula expressaram as percepções sobre a aula, registrando 

as seguintes manifestações: “Ótima”; “Gosto dos discursos em sala de aula”; “Muito 

boa”; “Interessante” (Figura 5.3). 

 

 

 

                                                 
44 O professor orientou os alunos a expressarem de forma positiva ou negativa a percepção sobre a nova 
metodologia, através da análise da dinâmica. Foi citado que tal percepção não afetaria em nenhum momento a 
avaliação da aprendizagem. A percepção, quando entregue na folha do grupo, retira a identificação da opinião. 
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Figura 5.3 – Resposta manifestada em relação à percepção da aula. 

 

5.1.3 Análise da aula 3 
No início foi proposto, tomando como base o quesito V45 dos preceitos 

adaptados da metodologia escolanovista, a eleição de um representante46 de turma.  

Um dos princípios da metodologia é valorizar a gestão democrática mesmo 

nos espaços mais simples de convívio, que no caso é a unidade escolar, mas 

especificamente na turma. Após a contagem dos votos, houve a manifestação da 

aluna A5 que indagou o porquê de não haver um vice representante junto com o aluno 

mais votado. 

Para auxiliar as discussões sobre a situação-problema foram distribuídos 

textos47, um principal, que faz abordagem sobre o COMPERJ e suas consequências, 

cujo título é “Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ)” e outros que 

complementaram as discussões nos seus aspectos socioeconômicos e ambiental. 

Após a leitura dos textos, principal e complementares, houve um debate entre os 

grupos sobre a situação-problema colocada no início da aula. O texto sobre 

COMPERJ foi utilizado como base para ancorar a situação-problema.  Os alunos 

manifestaram suas percepções do município de Itaboraí, antes e depois da divulgação 

da “Operação Lava-Jato”48, realizada pela Polícia Federal, que causou impactos de 

ordem política, econômica e social. Veja, como exemplo, o comentário de um aluno 

citando a participação da aluna A5 (Figura 5.4). 
 

 

                                                 
45 (ver página 51) Quesito V: Procurar relacionar o conteúdo ao cotidiano do indivíduo e a sua realidade, 
oportunizando a abordagem de questões sociais, religiosas e políticas, que culminem em uma reflexão final, 
respeitando todas as diversidades no âmbito da sala de aula; verificados nos quesitos 22, 23 e 30 (ANEXO 1). 
46 O representante de turma é a pessoa que vai facilitar a solução de problemas do grupo em questão. 
47 Texto principal e complementares - fonte:http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-
operacoes/refinarias/complexo-petroquimico-do-rio-de-janeiro.htm. Títulos: Apresentação (texto principal; 
Comunidade, Meio ambiente e oportunidades. 
48 Operação Lava-Jato. Investigação conduzida pela Polícia Federal no Brasil em março de 2014, sendo 
considerada a maior operação contra a corrupção e a lavagem de dinheiro no nosso país. 
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Figura 5.4 – Percepção de um aluno da turma, que cita a participação da aluna A5. 
 

Observou-se, também, nas atividades desenvolvidas pelos alunos, a relação 

entre superfaturamento e corrupção com o poder público, verificado no fragmento de 

texto pesquisado pela aluna A8 (Figura 5.5). 

 

  
Figura 5.5 – Fragmento do trabalho desenvolvido pela aluna 8. 

 

Alguns alunos se destacaram relacionando o caso com fatos recentes, como 

a manifestação da aluna A5 que relaciona o problema atual com as questões da 

operação “Lava-Jato” da Polícia Federal, citando que a crise na empresa teve reflexos 

na economia e que afetaram a conjuntura interna e externa quando, no município, 

gerou muito desemprego. O aluno A10, em sua fala, ressaltou os impactos de ordem 

ambiental, antes e depois da instalação do Comperj. Ele se manifestou dizendo 

(transcrição feita pelo professor durante a aula): “Professor, destruíram tudo, 

desmatamento e depois terraplanagem. Eu estava lá e vi tudo”. Em seguida, 

complementei a discussão colocando a questão da retirada da cobertura vegetal e 

exposição do solo. A turma completou dizendo que muitos dos animais migraram para 

as casas e sítios da região, associando o tema a questões ligadas à diminuição da 

biodiversidade. O aluno A12, no entanto, tratou a questão do ponto de vista econômico 

e político, e corroborou suas ideias com a aluna A5.  

A5 
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Durante a aula foi elaborado na lousa, com auxílio do professor, um esquema 

com as palavras-chave, como mostra a Figura 5.6, que surgiram durante as 

discussões com os alunos. 

Figura 5.6 – Diagrama de palavras-chave feito na lousa com auxílio dos alunos. 
Fonte: o autor, 2016. 

A produção de trabalho individualizado na forma de carta e pesquisa 

(opcional) permitiu analisar mais um componente relacionado à questão da avaliação 

de aprendizagem, conforme no quesito VII49. Com isso, ficou evidenciada a relação 

do tema com a realidade dos alunos. A conexão do crescimento econômico promovido 

pela chegada do Comperj ao município, foi percebida pela aluna A8 (Figura 5.7), no 

trecho: “...a pista do Comperj até o trevo ficou muito engarrafada”, quando se referiu 

ao aumento da frota de veículos que atuavam no complexo petroquímico.  

49 (ver página 51) Quesito VII: Avalia-se por meio de trabalhos individuais, coletivos, atividades manuais ou 
práticas, autoavaliação dos trabalhos individuais e apresentação dos trabalhos. Verificados nos quesitos 16, 17 e 
26 (APÊNDICE 2).  
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Figura 5.7 – Trabalho da aluna A8. 

De fato, Piconez também faz citação a esta questão em: 

“Importa trazer para a sala de aula vivências do aluno, colhidas em 
seu meio ambiente e que estão relacionadas com os conteúdos 
escolares” (PICONEZ, 2012, p.51). 

A análise da percepção discente teve as seguintes respostas: “Foi muito legal. 

Trocamos ideias”; “Gostei muito da aula porque falou de assuntos bem importantes 

como a crise na empresa, perspectivas futuras, oportunidades e a crise política”; 

“Primeiro, gostei bastante dos temas, de modo que foi explicado a aula...O tempo 

passou muito rápido, eu gostei muito da maneira que foi a aula de hoje”; “ No meu 

ponto de vista, a aula foi muito boa”; “Gostei da ideia da aluna A5, onde ela abordou 

a crise do Comperj, levado pelos políticos da Lava-jato, onde eles superfaturaram o 

valor da obra. Assim, embolsando o dinheiro, levando à crise política”. Alguns registros 

são mostrados nas Figuras 5.8; 5.9 e 5.10. 

Figura 5.8 – Percepção de aluno não identificado. 

Figura 5.9 – Trabalho da aluna A8. 
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Figura 5.10 – Trabalho da aluna A5. 

As discussões possibilitaram a mediação do professor em sala, permitindo 

que os alunos manifestassem seus pontos de vista, concordando ou discordando dos 

demais e tornando possível aproximar os alunos da ciência e do meio em que vivem, 

por meio da seleção de conteúdos que extrapolem a barreira dos temas 

convencionais. 

“Desenvolver conteúdos que despertem as habilidades de pesquisar, 
de ler, de experimentar, de criar alternativas próprias, de questionar, 
de conviver com ideias diferentes, de analisar contradições altera 
substancialmente a figura do professor como o que repassa 
conteúdos, o aluno como objeto da aprendizagem e não como parceiro 
da construção do conhecimento” (PICONEZ, 2012, p.25-26). 

Entretanto, durante a execução dos trabalhos, observou-se a dificuldade na 

própria manifestação das ideias e na escrita. O aluno adulto apresenta mais facilidade 

em explicar oralmente algum fato do que através da escrita. Alguns alunos têm 

dificuldade em entender o que é proposto. Até mesmo as regras50 do ambiente 

escolar, às vezes, são de difícil compreensão. Daí a importância do papel docente na 

questão orientadora de sala de aula.  

5.1.4 Análise da aula 4 
Assim, a situação-problema colocada pretendeu relacionar os objetos com o 

tema matéria e energia sem conceituação prévia. Os grupos trocaram informações 

para chegar a um resultado, as conclusões de cada grupo foram discutidas e a troca 

permitiu a construção dos conceitos de energia e matéria. A avaliação de 

aprendizagem nessa aula considerou o trabalho coletivo (TC) mais a atividade prática 

50 Como, por exemplo, não utilizar o celular de forma recreacional na sala de aula. 
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(AP)51. O fechamento se deu com a percepção da aula realizada pelos alunos. 

Ela contou com a apresentação inicial da situação-problema, com posterior 

atividade prática de observação e análise. Foi aplicada uma diagnose, que aferiu dez 

itens relacionados ao tema.  

Na Tabela 5.1 podem ser vistos os resultados das concepções prévias dos 

alunos sobre os conceitos acerca da matéria e energia.  

As questões 1 e 2 diferenciam das demais, pois os alunos teriam que 

completar as frases. Mas questões 3 a 10 as opções de respostas eram sim e não. 

Ao realizar a análise e tratamento dos dados foi incorporado o campo nulo, para 

registrar a possível não marcação do item. Os casos de rasura também foram tratados 

como nulidade. 

 
Tabela 5.1 – Resultado das questões contidas na diagnose da aula de número 04 – Itaboraí, RJ, 

Brasil – 2016.  
Questões Acertos 

1. Ao riscar um fósforo ele produz a chama, que é considerada um tipo de... 80% energia 
20% matéria 

2. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no(a).... 100% espaço 

3. A matéria pode estar no estado físico sólido, líquido ou gasoso? 90% (sim) 

4. A matéria pode mudar de estado físico? 100% (sim) 

5. A mudança de estado físico ocorre com uso ou liberação de energia? 90% (sim) 

6. O ar é uma mistura? 50% (sim) 

7. A água do mar contém moléculas? 90% (sim) 

8. Existe matéria no solo? 100% (sim) 

9. Existe matéria no ar? 60% (sim) 

10. Existe matéria na água? 70% (sim) 
Fonte: o autor, 2016. 
 

No item 1, 20% dos alunos optaram pela alternativa matéria e 80% por 

energia. A turma, em grande parte, faz a associação com a chama como um tipo de 

energia. 

No item 2, todos os alunos optaram pela alternativa “espaço”. Observou-se 

que mesmo sem a apresentação conceitual de matéria, todos os alunos foram 

assertivos em suas respostas, mesmo aqueles que erraram a conceituação sobre 

                                                 
51 AP: atividades práticas manuais ou experimentais; TC: trabalho coletivo. 
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energia. Pôde-se constatar que, para aqueles alunos, o conceito de matéria tinha um 

sentido mais claro que o de energia. 

Porém, no item 3, a grande maioria respondeu sim. 

Mesmo sem a certeza observada no item 3, todos os alunos afirmaram no 

item 4 que a matéria pode mudar de estado físico. 

No item 5 observou-se que apenas 10% dos alunos não sabiam se havia a 

necessidade, ou não, de energia para a ocorrência da mudança de estado físico. 

No item 6, 50% da turma afirma que o ar é uma mistura, mas a outra metade 

não. Fica claro analisando o item 9 que muitos alunos não associam o ar como sendo 

matéria, nem tão pouco como mistura. Além disso, a própria conceituação de mistura, 

no imaginário deles, parece estar mais ligada aos líquidos do que ao ar, visto ser 

formado pela soma de vários elementos químicos, que fogem ao conhecimento dos 

alunos. 

No item 7 apenas 10% responderam que o ar não é composto por moléculas, 

mesmo sem saber conceituar o termo molécula. Aparentemente, observa-se uma 

tendência em associar o estado físico da água como sendo formado por moléculas e 

não como matéria, verificado no item 10 (30% negam o estado físico como 

representante da matéria). 

No item 8, 100% da turma afirma que o solo é composto de matéria. Logo, 

pode-se concluir que o conceito de matéria está conectado em grande parte à 

representação de um sólido que a um gás, como visto no item 6. 

No item 9, 40% da turma afirma que o ar não é formado por matéria. 

Analisando os itens anteriores, pode-se concluir que a maioria conhece o conceito de 

matéria e afirma que muda de estado físico, mas 40% nega que um desses estados 

físicos seja a forma gasosa, exemplificado no item como ar. 

No item 10, 30% da turma afirma que a água não é formada por matéria. A 

maioria considera a água formada por matéria, mas observou-se nos itens anteriores 

a dificuldade em relacionar a matéria com os estados físicos, gasoso e líquido. 

Em seguida, os alunos foram convidados a visualizar e/ou manusear objetos52 

52 Os objetos são pedaço de granito, peça de EVA, garrafa com álcool no interior, maça, lanterna, fios de cobre, 
carrinho movido a energia solar, conversor de energia eólica em elétrica, pilha, isqueiro, pederneira, garrafa com 
água e ímã. 
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dispostos sobre a mesa. O trabalho realizado em grupo foi computado como trabalho 

coletivo (TC) proposto na metodologia. Ele consistia na análise de cada objeto 

apresentado no início da aula e a sua relação com a matéria e a energia.  

Durante o desenrolar da atividade pôde-se verificar o alcance de conclusões 

científicas que, na visão tradicionalista, seriam apresentadas no início da aula, 

engessando qualquer apropriação do conhecimento com a participação ativa do 

aluno. A aula é dinâmica com a participação efetiva dos alunos, que transitavam e 

trocavam ideias, ao mesmo tempo em que desenvolviam as atividades. 

Ao trabalhar com alunos adultos tentou-se obter o máximo que tinham acerca 

do assunto, mesmo sem a apropriação do vocabulário científico fundamental 

esperado pelo professor. 

“No entanto, há ainda aquela concepção de que o aluno adulto está 

carente de desvelar a “real realidade do mundo”, como se a escola 

fosse detentora dessa realidade, e o ensino formal, o único meio de 

desvendá-la” (PICONEZ, 2012, p.37). 

A percepção da aula foi considerada positiva pela totalidade dos alunos, 

gerando relatos descritos nas Figuras 5.11, 5.12, 5.13 e 5.14 (com descrição entre 

aspas corrigida pelo professor). 

Figura 5.11 – Recorte sobre a percepção da aula. Transcrição: “Eu achei a aula boa, diferente e 
interessante para mim. Espero que as outras sejam assim; é que eu venho melhorando a cada aula”. 

Figura 5.12 – Recorte sobre a percepção da aula. Transcrição: “Eu achei bastante legal para mim, 
essa foi a melhor delas. Poderia ser assim mais vezes”. 
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Figura 5.13 – Recorte sobre a percepção da aula. Transcrição: “Muito boa, boa demais”. 

Figura 5.14 – Recorte sobre a percepção da aula. Transcrição: “Aula interessante, produtiva e 
aprendemos sobre matéria e energia”. 

Durante o desenrolar da atividade prática, os alunos transitaram livremente 

pela sala e tiveram a oportunidade de manusear os objetos dispostos sobre a mesa, 

como mostram as fotos da Figura 5.15. 

Figura 5.15 – (foto esquerda) Aluno interagindo com os objetos dispostos na mesa; (foto direita) 
Aluna interagindo com um dos objetos (garrafa plástica com álcool no seu interior). 

Fonte: o autor, 2016. 

A descoberta de funcionamento de alguns objetos instigou a curiosidades dos 

alunos adultos, principalmente dos que já tinham conhecimentos práticos de 

eletricidade. Em alguns casos, tive que mostrar o funcionamento de alguns deles, pois 

no primeiro momento não conseguiram achar utilidade no que estava sendo 

apresentado, como na Figura 5.15 – foto da direita. 

Na Figura 5.16 foi mostrado o uso do conversor de energia eólica em energia 

luminosa através da lâmpada de LED azul de alto brilho (indicado com a seta vermelha 

na). 
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Figura 5.16 – O professor segura um conversor de energia motriz para luminosa. 
Fonte: o autor, 2016. 

 

Muitas tentativas intermediárias de explicação foram feitas até se chegar 

próximo ao conceito de matéria e energia. Isso fica muito claro na análise dos 

trabalhos, em que se verifica a associação da energia com a chama, o carrinho de 

energia solar e até mesmo a maçã. Também é mencionado o fato do cobre conduzir 

energia, apresentando conhecimento prévio de boa condutibilidade elétrica do 

elemento químico cobre. Um ponto muito interessante é a relação apresentada entre 

a maçã53 e a energia solar: “Maçã tem relação com energia solar”, conforme citado 

por um dos alunos na Figura 5.17. A ausência de explicação anterior sobre o tema, 

não foi empecilho para que os alunos chegassem à conclusão de que a glicose contida 

em partes dos vegetais, como a maçã, foi formada através da ação de conversão de 

energia ocorrida através da fotossíntese.  

 

Figura 5.17 – Recorte de trabalho. 
 

Com relação ao ímã, os grupos manifestaram ser um objeto formado por 

matéria, mas que também emana energia, e, especificamente em um dos grupos, fez 

referência à energia magnética (Figura 5.18).  
 

Figura 5.18 – Recorte de trabalho. 
 

                                                 
53 Maçã é um pseudofruto, ou seja, é desenvolvida de outra parte da flor, que não o ovário. 
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Dentre os conceitos utilizados, mesmo que os estudantes não os soubessem 

definir objetivamente, havia na conceituação prévia o desenvolvimento de 

associações corretas com os objetos apresentados. Na análise superficial, mesmo 

sem a formação conceitual desejada ou vocabulário científico apropriado, há o 

encadeamento de palavras-chave que os alunos adultos conseguem articular, seja 

oralmente ou na escrita. A partir das tentativas de explicação, eles ganham confiança 

na formação de respostas, e o professor passa a ser um mediador e articulador das 

ideias. Deixa-se de lado a postura onipresente de apresentador de conceitos prontos 

e acabados, que devem ser absorvidos passivamente pelos seus ouvintes. Na 

interação e movimento dos alunos pela sala, bem como a participação coletiva, pôde-

se observar a construção dos conceitos, que na percepção dos alunos foi 

interessante. 

5.1.5 Análise da aula 5 
Os alunos, em grupo, foram apresentados às situações-problema e receberam as 

fichas 1 e 5 – Atividades Experimentais em Ciências – sobre o tema proposto. Foram 

convidados a preencherem as questões das fichas, que constaram como trabalho 

coletivo (TC) no processo de avaliação da aprendizagem. Durante a exposição do 

filme54 (Figura 5.19), alguns trechos foram repetidos três vezes para que todos os 

alunos pudessem registrar anotações no caderno.  

Figura 5.19 – (foto esquerda) Mostra os alunos sentados em grupo no início da aula; (foro direita) 
Mostra a apresentação do DVD sobre o tema, focando na mudança de estado físico da matéria. 

Fonte: o autor, 2016. 

54 Química – volume 1 – A história da química e seus conceitos básicos – SBJ produções. 
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Os trabalhos coletivos foram baseados em três pontos principais: objetividade, 

compreensão da proposta e dos fatos e uso adequado do vocabulário científico, com 

a pontuação de 20%, 40% e 40%, respectivamente. Os grupos conseguiram alcançar 

a objetividade esperada nas respostas das perguntas e a maior parte compreendeu o 

fenômeno abordado tendo em vista os conhecimentos prévios sobre o assunto. A 

dificuldade ficou centralizada no uso adequado do vocabulário científico. Os grupos 

classificados como A, B e C são formados pelos seguintes integrantes: grupo A – 

alunos A1, A9, A11; grupo B – alunos A4, A5, A8; grupo C – alunos A7, A10, A12, 

A13. A Tabela 5.2 serviu para verificar os pontos alcançados na proposta do trabalho 

coletivo (TC): 

Tabela 5.2 – Análise Qualitativa do TC referente à aula 05 – Itaboraí, RJ, Brasil – 2016. 
Análise Qualitativa do TC 

Grupo Item analisado 

Objetividade55 Compreensão da 
proposta e dos fatos56 

Uso adequado do 
vocabulário científico57 

A + + - 
B + +/- +/- 
C + + - 

Legenda: 
+ habilidade alcançada (equivale ao percentual total)
+/- habilidade em desenvolvimento (equivale à metade do percentual total)
- habilidade não alcançada (não há equivalência percentual)

Fonte: o autor, 2016. 

Um dos trabalhos realizados pelos alunos pôde ser observado na Figura 5.20, 

que apresentou respostas de uma das fichas de Atividades Experimentais em 

Ciências. 

Figura 5.20 – Recorte de trabalho coletivo (TC). O grupo A, como exemplo, apresentou as seguintes 
respostas. 

55 A objetividade verificou a redundância das explicações. 
56 A compreensão da proposta e dos fatos verificou se os grupos conseguiriam explicar sem fugir do assunto 
central. 
57 O uso adequado do vocabulário científico visou aferir o uso correto dos conceitos utilizados. 
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A aula 05 ocorreu após um período de greve dos professores no município. 

Este fato flexibilizou a aplicação de dois instrumentos de avaliação da aprendizagem 

na semana posterior, ficando combinado que seriam realizadas duas outras 

atividades, um trabalho individualizado (TI) e apresentação oral (APS). A avaliação de 

aprendizagem levou em consideração o TC, TI e APS. 

O trabalho individual consistiu na análise imagética da mudança de estado 

físico da água, propondo a identificação e associação da imagem com o devido 

conceito que a define. A Figura 5.21 (ANEXO 4) continha o nome dos estados físicos 

da matéria, além do aumento ou diminuição da temperatura com pressão normal 

constante.  

Figura 5.21 – Resultado de um aluno(a) na resolução do trabalho individual (TI), relacionado à 
mudança do estado físico da matéria. ANEXO 4. 

Fonte: o autor, 2016. 

Os dados obtidos com o TI estão na Tabela 5.3. 

Tabela 5.3 – Análise Qualitativa do TI referente à aula 05 – Itaboraí, RJ, Brasil – 2016. 
Analise Qualitativa do Trabalho Individual (TI) 

Aluno Habilidade analisada 

Uso de vocabulário científico Associação correta do fenômeno ao 
vocabulário científico 

A1 + - 
A2 ausente ausente 
A3 ausente ausente 
A4 + - 
A5 + +/- 
A6 ausente ausente 
A7 + + 
A8 + -
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A9 + + 
A10 + +/- 
A11 + - 
A12 + - 
A13 + +/- 

Legenda:  
Ausente – alunos que não participaram da atividade. 
+ habilidade alcançada (acima de 76%)
+/- habilidade em desenvolvimento (de 50% a 75%)
- habilidade não alcançada (abaixo dos 50%)

Fonte: o autor, 2016. 

A Tabela 5.3 mostra que todos os alunos da turma que participaram da 

atividade utilizaram a terminologia científica, porém 50% dos presentes, não 

conseguiram fazer a associação conceitual correta. 

Os dados obtidos com a APS estão na tabela a seguir. A Tabela 5.4 expressa 

a tendência observada entre os alunos que, além de serem destaque nas avaliações 

de aprendizagem escritas, também tiveram maior desempenho na APS. A 

participação oral foi um aspecto que permitiu avaliar de forma mais abrangente o 

conhecimento do aluno que, geralmente, é verificado a partir de avaliação escrita. 

Segundo Piconez (2012, p. 51) “As respostas verbais, escritas ou orais não dão conta 

de explicitar como o conhecimento está sendo construído, uma vez que o 

desempenho linguístico escrito é inferior, em sua representação, ao desempenho 

cognitivo como um todo”. 

Tabela 5.4 – Análise da APS referente à aula 05 – Itaboraí, RJ, Brasil – 2016. 
Análise da APS – aula 05 

Aluno 25% 25% 25% 25% Detalhes de 
Pontuação 

A1 X X X X 

A2 0 0 0 0 

A3 – – – – – 

A4 0 0 0 0 

A5 X X X X 

A6 – – – – – 

A7 X X 0 0 

A8 0 0 0 0 

A9 X X X X 

A10 X X X X 

A11 0 0 0 0 

A12 X X X X 

A13 X X X X 
Legenda: 
X – representa a marcação referente à participação discente. 
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0 – representa a marcação referente à não participação discente. 
– - representa a marcação referente aos alunos faltosos ou desistentes.
Observação:
Coluna 25%: representa a marcação de um indicativo de participação oral durante a aula ou através da apresentação de
trabalhos e seminários.
Detalhes de pontuação: é a coluna que representa valores percentuais negativos ou positivos, que diminuem ou aumentam
o somatório do valor obtido, em porcentagem, da soma das quatro colunas de 25%. Lembrando que o valor máximo é 100%.

Fonte: o autor, 2016. 

A percepção docente se concentrou em dois pontos importantes: o uso de 

vídeo e a utilização das fichas experimentais em Ciências. A observação mais 

evidente é o vídeo para alunos da EJA que talvez não apresente tanto impacto devido 

às dificuldades que eles apresentaram para entender o conteúdo do vídeo. Verificou-

se também que os alunos já possuíam um conhecimento prévio sobre o tema 

estudado e a abordagem feita em sala aula estimulou a participação e ou interesse 

pela disciplina. É bom ressaltar que o vídeo é de cunho educacional e em português, 

e os conceitos científicos são abordados gradativamente, verificando-se, mesmo 

assim, a dificuldade na compreensão textual do que é pronunciado. Outro ponto de 

destaque é a metodologia proposta que coloca o aluno como protagonista do 

processo, proporcionando a participação efetiva na aula. Alunos faltosos ou com 

pouca motivação manifestaram dificuldades, pois acabaram ficando desconectados 

do foco coletivo. Alunos que, inicialmente, estavam apáticos e desvinculados das 

aulas, passam a adotar uma postura de maior interatividade com os colegas, o 

professor e a disciplina. Um dos fatos marcantes são os alunos no término da aula 

procurando registrar detalhes para a apresentação da semana seguinte, mesmo sem 

a cobrança do professor.  

5.1.6 Análise da aula 6 
A partir dessa aula que se iniciou a avaliação de aprendizagem da turma 

referente ao segundo período letivo. Ao introduzir a aula 06, que trata das 

propriedades da matéria, os alunos se concentraram ao redor da mesa do professor, 

que os orientou a relacionar os objetos que se encontravam sobre a mesa, com as 

palavras-chave58 expostas oralmente, oportunizando a participação dos alunos, ao 

invés de, passivamente, copiarem os tópicos em seus cadernos. A orientação docente 

58 Balança de bancada (portátil), esponja, óleo, sal, pedras, béquer ou garrafa plástica cortada ou copo de vidro, 
rolha, proveta, ímã, fio de cobre, pedaços de metal, esferas metálicas e maçã. 
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inicial instruiu os alunos sobre a participação na aula e como seriam avaliados. Com 

isso, eles buscaram participar sem ter a preocupação em acertar o que era proposto. 

A avaliação da aprendizagem contou como AP. 

Uma das práticas consistia na demonstração da aferição do volume de um 

sólido a partir do deslocamento do líquido em um recipiente. Quando foram colocadas 

esferas de metal em uma proveta contendo água no seu interior (Figura 5.22) e 

observado o deslocamento do líquido, registrou-se o seguinte diálogo:  

─ (professor) Essas esferas estão dando quanto aí? Observação: quando se faz 

referências as esferas inseridas na proveta. 

─ (aluno) 10. 

─ (professor) Isso. 

Figura 5.22 –  Professor inserindo as esferas na proveta contendo água. Aferição do volume das 
esferas. 

Fonte: o autor, 2016. 

Observa-se que a medida é facilmente reconhecida pelo aluno, porém não 

fica claro qual é a unidade que se deve referir. 

Quando foi apresentado o conceito de densidade, através da mistura da água 

e óleo no tubo de ensaio, tivemos o seguinte diálogo: 

─ (professor) O que está acontecendo aqui? Quem ficou em cima? 

─ (alunas) O óleo. 

─ (professor) Por quê? 

─ (alunas) Porque a água e o óleo não se misturam. 

─ (professor) Legal. Qual é a propriedade?59 

─ (alunas) Líquido. 

59 Faltou fazer a intervenção sobre a diferença de densidade entre as substâncias. 
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─ (professor) Qual é a propriedade atribuída a isso? 

─ (aluno) Sólido. 

─ (aluna) Professor tem a ver com heterogêneo, homogêneo, essas coisas assim? 

─ (professor) Mistura. Nós vamos chegar lá. 

A aluna adianta parte do conteúdo que seria ministrado na aula seguinte. 

Apesar de não realizar a classificação exata do sistema, observa-se que já tem algum 

conhecimento do conceito que seria discutido em aula posterior.  

Ao introduzir o uso da balança de bancada, foi proposta uma atividade como 

verificada na Figura 5.23 e que gerou o seguinte diálogo entre o professor e os alunos: 

─ (professor) O que eu vou medir aqui? Peso ou massa? 

─ (aluna) Massa. 

─ (aluno) Peso. 

─ (professor) Massa. 

─ (professor) O peso é uma força. 

Figura 5.23 – Professor aferindo o valor da massa das esferas na balança. 
Fonte: o autor, 2016. 

Classicamente no ensino fundamental há uma grande confusão entre os 

conceitos de massa e força, evidenciado no diálogo. 

A solução da situação-problema, envolve a medição da densidade de uma 

esfera metálica. Uma das respostas mais óbvias é pedir para colocar a esfera metálica 

na balança. Em seguida, alguns indagaram sobre como se faz medição do volume, 

além, é claro, de que unidade utilizar. Um dos alunos pergunta: “Como a balança mede 

densidade, se a balança dá o resultado em quilo?”. A solução foi sendo alcançada de 
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acordo com a reflexão sobre os meios necessários para se alcançar o resultado 

esperado.  

Com base na ideia de Dewey, a relação entre a solução e a reflexão 

encontram respaldo quando diz: 

Em suma, a compreensão é solicitada apenas quando existe uma 
consequência desejada, para cuja realização precisam ser achados os 
meios, através da pesquisa; ou quando são apresentadas coisas 
(inclusive símbolos, conforme o grau de maturação da experiência), 
sob tais condições que se faça necessária a reflexão para averiguar 
que consequências trará o seu uso (DEWEY, 1959, p.149). 

Logo, um dos alunos já sinaliza o caminho da resposta, porém sentem 

dificuldade na medição do volume, cm3 ou mL? A troca e os erros serviram como 

trampolim para se chegar ao resultado da situação-problema, com a participação 

orientadora do professor, em que a construção dos conceitos foram fundamentais 

para se chegar a uma solução. Depois foram apresentadas as questões secundárias 

com base na situação-problema.  

A Tabela 5.5 apresenta a Análise da AP – aula 06, que é um dos componentes 

utilizados na avaliação de aprendizagem da pesquisa. As atividades propostas 

levaram em consideração detalhes como capacidade de troca de ideias com os 

colegas, interação com os objetos, tentativas de acerto e manuseio correto dos 

objetos propostos. Assim, os aspectos abordados foram relevantes para o 

aprendizado dos alunos que de acordo com Piconez (2012) ocorre “[....] quando há 

um clima apropriado de relação interpessoal entre os alunos, entre os alunos e o 

professor e entre os dois e o conhecimento a ser aprendido” (Piconez, 2012, p. 103). 

A Tabela 5.5 mostra a avaliação dos alunos, representada com a pontuação 

de 25% por coluna. Cada marcação equivale à manifestação (manual, prática ou 

interativa) dos alunos durante a atividade.  
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Aluno 25% 25% 25% 25% Detalhes de 
Pontuação 

A1 X X 0 0 +10%
A2 – – – – – 

A3 – – – – – 

A4 X X 0 0 

A5 X X X 0 

A6 – – – – – 

A7 X X 0 0 

A8 X X X 0 -5%
A9 X X X X 

A10 X X X 0 

A11 – – – – – 

A12 X X X 0 

A13 X X X 0 
Legenda: 
X – representa a marcação referente à participação discente. 
0 – representa a marcação referente à não participação discente. 
– - representa a marcação referente aos alunos faltosos ou desistentes.
Observação:
Coluna 25%: representa a marcação de um indicativo de participação na aula prática/manual/interativa.
Detalhes de pontuação: é a coluna que representa valores percentuais negativos ou positivos, que diminuem ou aumentam
o somatório do valor obtido, em porcentagem, da soma das quatro colunas de 25%. Lembrando que o valor máximo é 100%.

Fonte: o autor, 2016. 

Pôde-se comprovar nas aulas práticas que a participação dos alunos foi feita 

levando em consideração um método quantitativo, aferindo-se, durante o transcorrer 

da aula, a participação prática. Observou-se que a efetividade de participação de cada 

aluno vai caindo em função do tempo de aula (Tabela 5.5). Conforme há o 

aprofundamento da temática, somente o aluno A9 conseguiu acompanhar até o final, 

o que estava sendo proposto. E 67% dos presentes na aula conseguiram alcançar

mais de 50% na avaliação proposta. O resultado está dentro do esperado,

considerando que a média para ser aprovado é de 50% de rendimento na disciplina.

5.1.7 Análise da aula 7 
A aula 07, como descrita na metodologia, foi orientada em dois encontros 

distintos, sendo um baseado na metodologia tradicional (aula 07.a) e outro com base 

na proposta (aula 07.b) ora defendida nesta pesquisa. A razão para esta aula ser 

dividida em duas etapas foi a necessidade sentida pelos alunos em ver o conteúdo 

sendo apresentado na forma de tópicos, no modelo expositivo, tendo em vista eles 

Tabela 5.5 – Análise da Aula Prática (AP) de número 06– Itaboraí, RJ, Brasil – 2016. 
Análise da AP – aula 06 
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relatarem dificuldades na compreensão de alguns conceitos. Essas dificuldades 

surgiram após o retorno deles para atividade de sala de aula após um período de 

greve. A partir da aula 06 os alunos intervieram solicitando que o docente 

apresentasse na aula 07 os conceitos que seriam cobrados em prova.  

A interferência de alguns alunos em pedir uma aula com conceitos no quadro, 

refletiu, justamente, o choque entre os métodos. O incômodo sentido por 

determinados alunos foi porque na metodologia proposta eles foram solicitados a 

participar ativamente das atividades apresentadas: dinâmica de grupo, busca de 

solução de problemas, a participação ativa, a expressão oral etc, sempre utilizando 

métodos ativos. Enquanto que no método tradicional, na maioria das vezes, a aula é 

iniciada com o professor colocando a matéria na lousa e o aluno copiando o que é 

exposto.  

Dessa forma, na aula 7a foi feita a apresentação dos conceitos acerca do 

conteúdo trabalhado, como substância simples e composta e mistura homogênea e 

heterogênea. 

Diferentemente da aula anterior, a aula 07.b trouxe a capacidade participativa 

discente para o centro das atenções, não só porque se abordou uma prática ou a 

realização de um experimento, mas pela condução que foi dada à aula a partir de uma 

situação-problema, com a apresentação de amostras (figura 5.24) de grafite, leite, 

tubo de ensaio com água e óleos, mistura de água óleo e detergente. Parte da 

participação dos alunos ocorreu através da classificação com o uso de cartões 

(APÊNDICE 6). Neste sentido, Campos (2007) diz que “a aprendizagem deveria ser 

autoativa, proporcionando a resolução de problema por meio de recursos 

experimentais ou materiais ou do comportamento reflexivo dos alunos” (Campos, 

2007, p.487). 

Figura 5.24 – (foto esquerda) Água mais corante hidrossolúvel, óleo de cozinha e óleo lubrificante de 
máquina (indicado com a seta vermelha); (centro) Amostra contendo água, óleo e detergente; (foto 

direita). 
Fonte: o autor, 2016. 

Verificou-se um primeiro incômodo dos alunos em visualizar através das lentes, 



99 

mas constatou-se a surpresa em descobrir um mundo novo. 

Figura 5.25 – Aluna visualizando amostra no microscópio. 
Fonte: o autor, 2016. 

Durante a atividade com o microscópio (Figura 5.25), ambas as partes se 

surpreenderam, tanto o professor quanto os alunos. O primeiro, pela reação dos 

alunos com a surpresa de nunca ter visto e experimentado o microscópio e os demais 

com manifestações tais como: o aluno número 10 dizer “Maneiro!!!”, além de outros 

balbuciarem onomatopeias relativas ao espanto.  

As Tabelas 5.6 e 5.7, respectivamente AP e APS, mostram os resultados das 

avaliações de aprendizagem da aula 07b. 

Tabela 5.6 – Análise da Aula Prática (AP) de número 07b – Itaboraí, RJ, Brasil – 2016. 
Análise da AP – aula 07 

Aluno 25% 25% 25% 25% Detalhes de 
Pontuação 

A1 X X +10%

A2 – – – – – 

A3 – – – – – 

A4 X X 0 0 -5%

A5 X X X X 

A6 – – – – – 

A7 X X 0 0 -10%

A8 X X X X 

A9 X X 0 0 +15%

A10 X X 0 0 +10%

A11 – – – – – 

A12 X X X 0 +5%

A13 X X X 0 +5%
Legenda: 
X – representa a marcação referente à participação discente. 
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0 – representa a marcação referente à não participação discente. 
– - representa a marcação referente aos alunos faltosos ou desistentes.
Observação:
Coluna 25%: representa a marcação de um indicativo de participação na aula prática/manual/interativa.
Detalhes de pontuação: é a coluna que representa valores percentuais negativos ou positivos, que diminuem ou aumentam o
somatório do valor obtido, em porcentagem, da soma das quatro colunas de 25%. Lembrando que o valor máximo é 100%.

Fonte: o autor, 2016. 

Assim como visto na Tabela 5.5, na Tabela 5.6 também foi possível identificar 

a diminuição da participação em função do tempo, mesmo sem levar em consideração 

a marcação gradual do tempo da aula. Na Tabela 5.7 pode-se verificar a avaliação da 

APS. 

Tabela 5.7 – Análise da participação oral (APS) na aula número 07b – Itaboraí, RJ, Brasil – 2016. 
Análise da APS – aula 07 

Aluno 25% 25% 25% 25% Detalhes de 
Pontuação 

A1 X X X X 

A2 – – – – – 

A3 – – – – – 

A4 X 0 0 0 

A5 X X X X 

A6 – – – – – 

A7 X X 0 0 

A8 X X X X 

A9 X X X X 

A10 X X X X 

A11 – – – – – 

A12 X X X 0 

A13 X X 0 0 
Legenda: 
X – representa a marcação referente à participação discente. 
0 – representa a marcação referente à não participação discente. 
– - representa a marcação referente aos alunos faltosos ou desistentes.
Observação:
Coluna 25%: representa a marcação de um indicativo de participação oral durante a aula ou através da apresentação de
trabalhos e seminários.
Detalhes de pontuação: é a coluna que representa valores percentuais negativos ou positivos, que diminuem ou aumentam
o somatório do valor obtido, em porcentagem, da soma das quatro colunas de 25%. Lembrando que o valor máximo é 100%.

Fonte: o autor, 2016. 

A participação oral (Tabela 5.6) seguiu a mesma tendência já vista na aula 

05. A participação é inicialmente maior e vai decaindo em função do tempo,

semelhante aos dados já levantados nas participações AP.

5.1.8 Análise da aula 8 
A aula 8 iniciou com os alunos ao redor da mesa do professor como pode ser 
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visto na Figura 5.26 (foto direita). O objetivo era estudar a separação de substâncias 

sendo apresentadas as seguintes situações-problema: “O que há dentro de uma 

pilha?” ; “Como ocorre a separação de substâncias em um filtro?”. Ao citar palavras-

chave60, o professor conduzia os alunos a tentarem relacioná-las com os 

experimentos que seriam realizados: a abertura de uma pilha não alcalina e a de um 

refil de filtro de água, utilizando as ferramentas que estavam expostas sobre a mesa, 

Figura 5.26 (foto esquerda). 

Figura 5.26 – (da esquerda) Material organizado sobre a mesa do professor, que serviu como 
bancada para a realização das atividades; (da direita) Alunos organizados ao redor do professor 

durante a aula prática (AP). 
Fonte: o autor, 2016. 

A abertura da pilha consistiu em um experimento bastante interessante que 

foi realizado com os alunos, despertando muito o interesse deles. Durante a realização 

do experimento, o professor destacou pontos como a diferença entre as pilhas 

alcalinas em relação às não-alcalinas, a presença ou não do chumbo. Os alunos, na 

prática, não se sentiram confortáveis em abrir a pilha pelo fato de necessitar a 

utilização de luvas descartáveis. Primeiro eles queriam ver como o professor realizaria 

a atividade. Entretanto, alguns alunos foram participativos durante o transcorrer da 

aula, como verificado na Figura 5.27.  

60 Catação, destilação, levigação, destilação fracionada e filtração. 
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Figura 5.27 – Aluno auxiliando a execução da atividade. 

Fonte: o autor, 2016. 
 

Durante a abertura da pilha os alunos perguntaram porque a necessidade das 

luvas. O docente respondeu que era uma medida de segurança, visto que o dióxido 

de manganês pode contaminar um indivíduo que manuseie o produto sem os devidos 

cuidados. Os alunos número A5, A10 e A12 foram os que mais demonstraram 

interesse em participar de todas as etapas. A aluna A5 auxiliou na identificação dos 

potes em que ficariam armazenados a folha de zinco, o dióxido de manganês, cloreto 

de amônio e o grafite. O aluno A12 auxiliou na técnica de abertura da pilha, pois requer 

um jeito para não escorregar, o que é uma tarefa delicada a ser realizada em mesa 

de plástico do professor, tarefa complicada quando não se quer estragar o mobiliário 

da instituição de ensino. 

No segundo momento da aula foi aberto um refil de filtro de água. A estrutura 

em plástico bem vedada foi de difícil abertura com o uso de alicate e chave de fenda. 

Optou-se por lançá-lo ao chão segundo sugestão de um aluno, obtendo-se êxito, 

como verificado na Figura 5.28.  
  

Figura 5.28 – Aluno executando parte da atividade manual proposta para a aula. 
Fonte: o autor, 2016. 

 

 



103 

Ao abrir-se separou-se o carvão ativado o que levou a discutir a sua utilização, 

bem como dos a discos porosos localizados no seu interior. Um dos pontos foi a 

capacidade do filtro em atender requisitos para separar agentes químicos e biológicos. 

Na ocasião, salientaram-se as características técnicas do produto como: retenção de 

partículas, retenção de cloro e eficiência bacteriológica. Além disso, recordou-se das 

características das estações de tratamento de água que são estudadas no 6º ano, 

como: floculação, decantação, filtração, cloração e fluoretação. 

Durante a realização da separação das substâncias, o professor fazia 

perguntas aos alunos como forma de incentivar a participação. As perguntas 

versavam sobre os componentes trabalhados nas práticas, como: “O cloro é tóxico?” 

e o aluno 09 responde “Deve ser, ele é utilizado em piscinas.”; “O uso do filtro é 

utilizado onde em uma residência?” a aluna A1 responde “Fazendo café” e outros 

alunos citam exemplos como a realização de chás, mesmo em laboratórios de 

química, como no exemplo, concluindo que dessa forma é possível fazer a separação 

de uma substância sólida em relação a um líquido.  

A participação dos alunos solicitando o esclarecimento de dúvidas que 

surgiram durante o desenvolvimento da prática contribuiu para o enriquecimento da 

aula. A aluna A1 se reportou à aula de substâncias puras e misturas, relatando se o 

grafite isolado tinha a mesma composição do grafite localizado no bastão do interior 

da pilha. Outra dúvida era se o bastão de grafite teria a mesma resistência do grafite 

utilizado em lapiseiras. Ficou provado que ambos são frágeis, verificado na quebra do 

bastão de grafite, enquanto se tentava livrá-lo da pasta de dióxido de manganês. O 

aluno A9 indagou se o zinco extraído era o mesmo das formulações químicas de 

compostos nutricionais. Além disso, a utilização de um ímã possibilitou a verificação 

da separação magnética na prática. Antes de passá-lo sobre o carvão ativado, havia 

dúvidas se ocorreria a atração. 

Os conceitos trabalhados relacionados à separação de substâncias foram: 

catação, levigação, flotação, peneiração, separação magnética, dissolução 

fracionada, sedimentação, decantação, filtração e evaporação. 

Os alunos foram avaliados durante a participação na atividade, que contou 

também com o jogo de perguntas e respostas, como verificado na avaliação do 2º 

período. 



104 
 
 

O fechamento da aula foi realizado com a limpeza e descarte dos materiais 

em sacos plásticos. Os alunos me indagaram se esse descarte seria feito em lixeira 

comum, retruquei indagando se as lixeiras de coleta seletiva tinham também o 

descarte seletivo. Comprovou-se que o mesmo não ocorre. Os alunos A9 e A12, em 

seguida, perceberam a importância das pilhas serem descartadas em lixo especial, 

visto a capacidade contaminante das mesmas. A forma como o dióxido de manganês 

impregnou nas luvas também chamou a atenção dos alunos, mesmo depois de serem 

lavadas com água destilada. Em seguida abriu-se uma discussão, já realizada em 

outras aulas, sobre a Lei de Crimes Ambientais (nº 9.605/98), nos últimos minutos da 

aula. Concluindo, a aula trouxe a reflexão daquilo que se objetivou abordar, fazendo 

parte do contexto do aluno, permitindo que os mesmos possam analisar e interferir de 

forma positiva em suas vidas, principalmente no que tange ao descarte de materiais. 
 
Tabela 5.8 – Análise da Aula Prática (AP) na aula de número 08 – Itaboraí, RJ, Brasil – 2016.  

Análise da AP – aula 08 

Aluno 25% 25% 25% 25% Detalhes de 
Pontuação 

A1 X X 0 0  

A2 – – – – – 

A3 – – – – – 

A4 – – – – – 

A5 – – – – – 

A6 – – – – – 

A7 X X 0 0  

A8 – – – – – 

A9 X X X 0  

A10 X X X X  

A11 – – – – – 

A12 X X X X  

A13 X X 0 0  
Legenda: 
X – representa a marcação referente à participação discente. 
0 – representa a marcação referente à não participação discente.  
– - representa a marcação referente aos alunos faltosos ou desistentes. 
Observação: 
Coluna 25%: representa a marcação de um indicativo de participação na aula prática/manual/interativa. 
Detalhes de pontuação: é a coluna que representa valores percentuais negativos ou positivos, que diminuem ou aumentam o 
somatório do valor obtido, em porcentagem, da soma das quatro colunas de 25%. Lembrando que o valor máximo é 100%. 

Fonte: o autor, 2016. 
 
 Na análise da Tabela 5.8 pôde-se verificar a queda da participação durante o 

transcorrer da atividade, assim como verificado em aulas anteriores. Observa-se que 

50% dos alunos presentes alcançaram a média na participação da atividade. 
 



105 
 
 

   

 
 
Tabela 5.9 – Análise da participação e apresentação oral (APS) da aula de número 08 – Itaboraí, RJ, 
Brasil – 2016.  

Análise da APS – aula 08 

Aluno 25% 25% 25% 25% Detalhes de 
Pontuação 

A1 X X X X  

A2 – – – – – 

A3 – – – – – 

A4 – – – – – 

A5 0 0 0 0  

A6 – – – – – 

A7 X X 0 0  

A8 – – – – – 

A9 X X X X  

A10 X X X X  

A11 – – – – – 

A12 X X X 0  

A13 X X 0 0  
Legenda: 
X – representa a marcação referente à participação discente. 
0 – representa a marcação referente à não participação discente.  
– - representa a marcação referente aos alunos faltosos ou desistentes. 
Observação: 
Coluna 25%: representa a marcação de um indicativo de participação oral durante a aula ou através da apresentação de 
trabalhos e seminários. 
Detalhes de pontuação: é a coluna que representa valores percentuais negativos ou positivos, que diminuem ou aumentam o 
somatório do valor obtido, em porcentagem, da soma das quatro colunas de 25%. Lembrando que o valor máximo é 100%. 

Fonte: o autor, 2016. 
 

Na Tabela 5.9 verificou-se uma queda quantitativa ao longo do processo de 

avaliação da aprendizagem deste quesito. Somente três alunos conseguiram manter 

a frequência de participação oral durante a aula. 

A aula resultou na avaliação de aprendizagem realizada através de dados 

obtidos na TI, AP e APS. 

5.1.9 Análise da aula 9 
A partir da situação-problema, os alunos responderam, em equipe, suas 

concepções prévias sobre a pergunta. Foram discutidas as respostas dos grupos com 

encadeamento das ideias que foram surgindo através da mediação do professor, e 

com isso houve a construção dos conceitos.  Após esse momento, foram expostas as 

conceituações científicas adotadas e colocadas no quadro a introdução sobre o 
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assunto com apresentação do modelo atômico clássico.  

A aula 09 tratou do átomo e suas partes, e foi iniciada pela situação-problema: 

Qual é a unidade fundamental de tudo que nos rodeia?  

Os alunos responderam a atividade sobre as concepções prévias sem se 

identificarem, como mostra a Tabela 5.10. As respostas obtidas foram: vida, 

conteúdos, ar, o prazer da vida, matéria energia, água e matéria, conforme Tabela 

5.10. No primeiro momento ficou evidente que o grau de compreensão da turma sobre 

o que é um átomo é nulo. Entretanto, se observa que o aluno número 7 foi o que 

apresentou uma resposta mais próxima do desejado.  

A atividade sobre concepções prévias apresentou os seguintes resultados. 
 

Tabela 5.10 – Análise das concepções prévias realizadas na aula 09 – Itaboraí, RJ, Brasil – 2016.  

Fonte: o autor, 2016. 
 

Embora o professor tenha percebido que não havia um entendimento do 

conceito de átomo, ele aproveitou as respostas dadas para o encadeamento da 

discussão. Em seguida, percebeu que teria que apresentar o conceito no quadro 

Foi feito um esquema clássico do átomo que mais se assemelha ao modelo 

de Bohr e perguntado se algum deles já havia visto aquela imagem. No gráfico, a 

seguir, do total de 8 alunos presentes na classe, apenas 4 deles afirmaram já ter visto 

tal imagem. No grupo dos alunos que reconheceram o átomo podia haver alunos com 

repetência, o que permitiria a identificação do mesmo. 

Então, foi explicado no quadro o conceito de átomo e seus constituintes. 

Como forma de oportunizar a participação, foi feita uma nova pergunta na 

lousa: “Onde estão localizados, no átomo, os prótons, nêutrons e elétrons?”. Então, 

foi dado um tempo para a realização da pesquisa através de textos (inclusive parte 

impressa do produto) e respondida na forma escrita. 

Qual é a unidade fundamental de tudo que nos rodeia? 
ALUNO 

(sem identificação) RESPOSTAS 
1 Vida 

2 Conteúdos 

3 Ar 

4 O prazer da vida 

5 Matéria e energia 

6 Água  

7 Matéria 
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A participação oral foi utilizada na avaliação de aprendizagem, como 

verificado na Tabela 5.11. 

 
Tabela 5.11 – Análise da participação e apresentação oral (APS) da aula de número 09 – Itaboraí, RJ, 

Brasil – 2016.  
Análise da APS – aula 09 

Aluno 25% 25% 25% 25% Detalhes de 
Pontuação 

A1 X X 0 0 +10% 

A2 – – – – – 

A3 – – – – – 

A4 X 0 0 0  

A5 X X 0 0 +10% 

A6 – – – – – 

A7 X 0 0 0 +10% 

A8 X X 0 0 -10% 

A9 X X X 0  

A10 X X X 0  

A11 – – – – – 

A12 X X X 0 +10% 

A13 X X 0 0  
Legenda: 
X – representa a marcação referente à participação discente. 
0 – representa a marcação referente à não participação discente.  
– - representa a marcação referente aos alunos faltosos ou desistentes. 
Observação: 
Coluna 25%: representa a marcação de um indicativo de participação oral durante a aula ou através da apresentação de 
trabalhos e seminários. 
Detalhes de pontuação: é a coluna que representa valores percentuais negativos ou positivos, que diminuem ou aumentam o 
somatório do valor obtido, em porcentagem, da soma das quatro colunas de 25%. Lembrando que o valor máximo é 100%. 

Fonte: o autor, 2016. 
 

Na Tabela 5.11 a participação foi quantitativamente menor em relação às 

anteriores. Conforme vai aumentando o distanciamento dos fatos em relação às 

experiências vividas pelos alunos, maiores foram as dificuldades enfrentadas. Cabe 

destacar que nenhum aluno conseguiu chegar até a última coluna de marcação da 

APS. 

Em contrapartida, os resumos produzidos pelos alunos foram 

significativamente mais expressivos, denotando melhoria na organização e produção 

textual.  
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5.1.10 Análise da aula 10 

A aula 10 foi dedicada à introdução da tabela periódica. Inicialmente, o 

professor orientou os alunos sobre as atividades que seriam realizadas naquele dia. 

Apresentou a situação-problema e logo após a tabela periódica. Ela foi apresentada 

por um período de dois minutos, aproximadamente, sendo retirada após esse período 

e com consequente entrega do jogo interativo para que os alunos pudessem 

reconstruí-la. Dessa forma, procurou-se partir do princípio de sempre apresentar um 

método ativo para iniciar a aula. Depois, das tentativas de organização das tabelas, 

fez-se o registro fotográfico dos modelos apresentados. Em seguida, foi apresentado 

o modelo real da tabela periódica para que pudessem verificar os acertos e os erros. 

A Figura 5.29 de I a IV mostram as representações dos alunos. Dos 

exemplares, o que mais se aproximou do modelo atual foi o que consta na Figura 

5.29.III. Esse resultado foi discutido com os alunos, reforçando o conteúdo. 

Finalizando, foi realizada uma atividade lúdica61 (Figura 5.30) para reforçar os 

conceitos.  
 

 
I      II 

 

 
III     IV 

Figura 5.29 – Tabelas periódicas (fotos I a IV) resultantes da montagem dos alunos durante a 
execução da atividade. 

Fonte: o autor, 2016. 
 

                                                 
61 Uso de pasta de polionda adaptada para o estudo da tabela periódica, que foi proposta pelo autor durante a 
realização das atividades. 
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Na Figura 5.30 pôde-se observar a atividade lúdica, que serviu para reforçar 

a compreensão dos conceitos apresentados. 

 

 
Figura 5.30 – Atividade prática lúdica realizada na demonstração do professor. 

Fonte: o autor, 2016. 
 

Foram abordados os primeiros cinco elementos químicos de acordo com o 

número atômico (hidrogênio, hélio, lítio etc). A tentativa era ampliar a compreensão 

de número atômico, número de prótons, elétron, nêutrons e níveis de energia. 

Na análise de percepção dos alunos sobre a atividade, esperava-se a citação 

em relação a algum dos recursos utilizados na aula, como expressada na Figura 5.31. 
 

 

 
Figura 5.31 – Recorte da análise da percepção discente. Transcrição: “Achamos interessante a forma 
de como a tabela periódica é organizada, a pastinha nos ajudou a entender melhor as finalidades dos 

prótons”. 
 

Entre outras análises de percepções temos: “Essa atividade sobre a tabela 

periódica distraiu a nossa mente. Amei”; “Bom eu e minha dupla aprendemos bem 

mais rápido, ficou bem claro com o jogo. Aliás o jogo quebrou bastante a nossa 

cabeça, foi uma aula maravilhosa. A da semana passada também”; “Conhecemos o 

que é a tabela periódica, porém não fizemos corretamente a organização”. 
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5.2 Os resultados da avaliação de aprendizagem 

Ao colher os dados obtidos através dos diferentes instrumentos de avaliação, 

foi possível obter uma amostra de uma avaliação mais processual e que retirasse o 

valor final, excludente e classificatório realizado tão somente pelos exames finais. 

Na Tabela 5.11 foi possível avaliar os resultados obtidos nos 5 instrumentos 

de avaliação, classificados como TI, TC, AP, APS e AA, que geraram um somatório 

(∑). Também verificaram-se os valores obtidos na prova final (PR) para efeito de 

comparação com a proposta apresentada e o valor DIF, que resultou na diferença 

entre o somatório (∑) e a prova final (PR).  A média final do bimestre (MFB) foi a média 

aritmética do somatório (∑) e a prova final (PR). 
 
Tabela 5.11 – Avaliação das notas do 1º período letivo – Itaboraí, RJ, Brasil – 2016.  

AVALIAÇÃO DO 1º PERÍODO LETIVO DA 9ª FASE DA EJA 
Máximo de pontos 2 2 2 2 2 10 10   10 

ALUNOS TI TC AP APS AA PR ∑ DIF MFB1 
A1 0,20 1,15 1,10 2,00 1,00 5,10 5,45 0,35 5,28 
A 2 0,75 0,55 1,10 0,00 0,00 3,90 2,40 -1,50 3,15 
A 3 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,70 0,35 
A 4 0,55 1,25 1,30 0,00 2,00 2,10 5,10 3,00 3,60 
A 5 1,10 1,25 1,30 2,00 2,00 6,00 7,65 1,65 6,83 
A 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
A 7 1,60 1,45 1,70 1,00 1,60 9,20 7,35 -1,85 8,28 
A 8 0,95 1,25 1,30 0,00 2,00 4,00 5,50 1,50 4,75 
A 9 0,75 1,15 1,10 2,00 1,80 8,00 6,80 -1,20 7,40 

A 10 0,90 1,45 1,70 2,00 1,50 8,20 7,55 -0,65 7,88 
A 11 0,50 1,25 1,30 0,00 0,00 1,80 3,05 1,25 2,43 
A 12 1,35 1,45 1,70 2,00 1,30 5,00 7,80 2,80 6,40 
A 13 0,85 1,45 1,70 2,00 1,50 9,90 7,50 -2,40 8,70 

Observação: as unidades são representadas em pontos.      
Legenda:          

    
TI = trabalhos individuais; TC = trabalhos coletivos; AP = atividades manuais, práticas ou experimentais; APS = 
apresentação oral, seminário e fluência; AA = autoavaliação; PR = prova final; DIF = diferença entre o ∑ e a PR; 
Média = ∑ + PR / 2   

  

Fonte: o autor, 2016. 
 

Na Figura 5.32 pôde-se verificar que os alunos que tiveram a média final no 

primeiro bimestre igual ou superior a cinco (5,0) correspondem a 58% da turma. Esses 

alunos apresentaram, em geral, bom desempenho nas atividades propostas pela 

metodologia e na prova. Os outros 42% são constituídos de alunos que ficaram abaixo 

da média, sendo divididos em três grupos, 8,5% corresponde ao aluno que não fez a 

prova final, 8,5% ao aluno que apresentou nota da prova maior do que o somatório de 

atividades e 25% ao aluno com desempenho melhor nas atividades propostas pela 

metodologia do que na prova. De um modo geral, a avaliação de aprendizagem 
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proposta pela metodologia aumentou a média final dos alunos que tiveram médias 

abaixo de 5 pontos e, provavelmente, as atividades propostas melhoraram os 

desempenhos dos alunos na prova.   
 

 
Figura 5.32 – Análise do sistema de pontos do 1º período letivo. Legenda: PR – prova; ∑ - somatório; 

MFB1 – média final do 1º período letivo. 
 
Os dados obtidos no 2º bimestre são apresentados na Tabela 5.12. 

 
Tabela 5.12 – Avaliação das notas do 2º período letivo – Itaboraí, RJ, Brasil – 2016.  

AVALIAÇÃO DO 2º PERÍODO LETIVO DA 9ª FASE DA EJA 
Máximo de pontos 2 2 2 2 2 10 10   10 

ALUNOS TI TC AP APS AA PR ∑ DIF MFB2 
A1 1,00  1,00  1,10  1,73  1,20  6,60  6,03  -0,57  6,32  
A 2 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
A 3 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
A 4 0,00  0,00  0,73  0,50  2,00  3,00  3,23  0,23  3,11  
A 5 0,70  0,50  1,13  1,07  1,50  7,00  4,89  -2,11  5,95  
A 6 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
A 7 1,60  1,00  0,70  0,90  1,00  5,00  5,20  0,20  5,10  
A 8 0,00  0,50  1,10  0,93  1,50  5,40  4,03  -1,37  4,72  
A 9 1,70  1,00  1,45  1,83  1,50  7,20  7,48  0,28  7,34  

A 10 1,60  1,00  1,55  1,83  1,50  7,00  7,48  0,48  7,24  
A 11 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
A 12 0,00  1,00  1,53  1,57  2,00  5,00  6,09  1,09  5,55  
A 13 1,60  1,00  0,90  1,00  1,50  9,00  6,00  -3,00  7,50  

Observação: as unidades são representadas em pontos.       
Legenda: 
TI = trabalhos individuais; TC = trabalhos coletivos; AP = atividades manuais, práticas ou experimentais; APS = 
apresentação oral, seminário e fluência; AA = autoavaliação; PR = prova final; DIF = diferença entre o ∑ e a PR;  
Média = ∑ + PR / 2 

 

    
Fonte: o autor, 2016. 

 

No segundo bimestre três alunos abandonaram o curso. Portanto, o número 

total de alunos passou a ser de 9. De acordo com a Tabela 5.33, o percentual de 
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alunos com média igual ou superior a cinco (5,0) é de 78%. Nota-se que houve uma 

queda nos desempenhos dos alunos A7 e A8 que foram superiores no primeiro 

bimestre. Entretanto, houve um melhor desempenho dos alunos A1 e A5, tanto na 

prova quanto nas atividades propostas pela metodologia. 
 

 
Figura 5.33 – Análise do sistema de pontos do 2º período letivo. Legenda: PR – prova; ∑ - somatório; 

MFB2 – média final do 2º período letivo. 
 

A Figura 5.3462 mostra as médias dos bimestres e finais. Observa-se que o 

percentual de aprovação é de aproximadamente 78%, considerando o valor 5 de 

média final para promoção para a série seguinte, do total de 9 alunos. Configura um 

bom resultado obtido para a EJA. 

 

 
Figura 5.34 – Análise comparativa dos resultados entre os dois períodos letivos e a média final. 

Legenda: MFB1 – média final do 1º período letivo; MFB2 – média final do 2º período letivo; MF média 
final. 

                                                 
62 Deve-se considerar a desistência do aluno A6 no 1º período letivo e dos alunos A2, A3 e A11 no 2º período 
letivo. Observa-se que o aluno A4 teve maior distanciamento da média para ser aprovado, já o A8 utilizando 
regras de aproximação estaria aprovado. 
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Na quantificação dos resultados, é possível verificar uma pequena variação 

nos resultados obtidos entre as colunas PR e ∑, e expressos em DIF. O desvio foi 

quase insignificante em 67% dos alunos frequentadores do curso. O maior desvio 

pôde ser evidenciado no aluno número 13 devido à falta de participação e oralidade 

nas atividades, apesar de apresentar o melhor rendimento na classe em provas 

escritas que seguem o modelo mais tradicional. 

Observa-se uma queda crescente das médias do 2º bimestre, aumentando 

progressivamente de acordo com o grau de dificuldade dos conteúdos. Além disso, a 

falta na entrega das atividades também comprometeu o resultado de alguns alunos, 

assim como a falta às aulas, que impede que o mesmo seja avaliado num contexto 

mais amplo, justamente o que o método propõe. 

Ao analisar a questão da autoavaliação, verificam-se situações interessantes, 

como podemos ver na Tabela 5.17 comparativa a seguir. 
 

Tabela 5.17 – Resultados da autoavaliação referente ao 1º e 2º períodos letivos e análise comparativa 
entre ambos – Itaboraí, RJ, Brasil – 2016.  

Alunos AA (1ºBIM) AA (2ºBIM) COMPARAÇÃO 
A1 1 1,2 ≡ 
A 2 – – – 
A 3 – – – 
A 4 2 2 = 
A 5 2 1,5  
A 6 – – – 
A 7 1,6 1  
A 8 2 1,5  
A 9 1,8 1,5 ≡ 

A 10 1,5 1,5 = 
A 11 – – – 
A 12 1,3 2  
A 13 1,5 1,5 = 

Legenda: 
– = aluno desistente ou abandono 

= = igualdade de pontuação 
≡ = proximidade de pontuação (variação até 0,4 pontos) 
 = aumento da pontuação (variação igual ou acima de 0,5 ponto) 
 = diminuição da pontuação (variação igual ou acima de 0,5 ponto) 

Fonte: o autor, 2016. 
 

Na Tabela 5.17 é possível verificar que apenas um aluno teve um aumento 

expressivo na pontuação destinada à autoavaliação. Mesmo com a diminuição do 
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rendimento nas atividades do segundo período letivo, muitos alunos deram valores 

menores em relação ao primeiro período letivo. Isso aponta para o comprometimento 

em relação à disciplina, sem necessariamente estar ligado ao sistema de pontos. O 

resultado proporciona um leque de opções para futuras pesquisas que caminhem 

nessa direção. O aluno avalia a sua própria conduta não dependendo, 

necessariamente, de um avaliador, representado na figura do professor, o 

responsável totalitário na geração do seu resultado. Mesmo que, o valor de dois 

pontos não seja tão expressivo, ele permite aos alunos participar e analisar a sua 

própria prática enquanto estudantes. 

Quando se analisa o desvio da diferença resultante entre a variação da PR e 

do ∑, na Tabela 5.18 temos: 
 
Tabela 5.18 – Resultados da DIF referente ao 1º e 2º períodos letivos e análise crescente e decrescente 

sobre cada valor – Itaboraí, RJ, Brasil – 2016.  
Alunos DIF (1ºBIM) DIF (2ºBIM) 

A 1 0,35  -0,57  
A 2 -1,5  – 
A 3 0,7  – 
A 4 3  0,23  
A 5 1,65  -2,11  
A 6 – – 
A 7 -1,85  0,20  
A 8 1,5  -1,37  
A 9 -1,2  0,28  

A 10 -0,65  0,48  
A 11 1,25  – 
A 12 2,8  1,09  
A 13 -2,4  -3,00  

Legenda: 
– = aluno desistente ou abandono 
 = aumento da pontuação (variação igual ou acima de 0,5 ponto)  Σ > PR   
 = diminuição da pontuação (variação igual ou acima de 0,5 ponto)  Σ < PR 

Fonte: o autor, 2016. 
 

O valor da coluna ∑, quando maior, quer dizer que, a nota gerada pela 

proposta da pesquisa foi maior em relação ao sistema com prova única (PR) de final 

de período. Quando negativo, significa a PR maior do que o ∑. Nos dois períodos 

letivos pode-se observar uma valoração maior associada à coluna ∑ em comparação 

à PR.   
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5.3 Análise da percepção dos alunos sobre a metodologia 
O resultado direciona para um ressignificado da quantificação dentro de um 

sistema de notas, não sendo necessário depositar todas as expectativas de 

aprendizagem numa prova escrita final com o intuito de aprovar ou não o estudante, 

partindo-se da premissa que detém o conhecimento sobre determinado assunto. 

Observou-se que estratégias diferenciadas de avaliação da aprendizagem 

favoreceram a análise mais sistêmica do aluno, que não envolve apenas o 

conhecimento adquirido e testado pontualmente em um único momento dentro do 

processo de ensino e aprendizagem. 

Finalizo os resultados, baseado na análise de percepção dos alunos no final 

do período, tornando o ensino mais interessante e possibilitando a participação dos 

estudantes através de métodos ativos. A análise foi pautada nas seguintes perguntas 

enumeradas com as consecutivas respostas, sem a identificação dos alunos. 

I. Por favor, selecione a questão que abordou a aula mais interessante 

para você e justifique a sua escolha.  

II. De que você mais gostou na pesquisa? 

III. De que você não gostou na pesquisa? 

IV. Opcional. Espaço para sugestões. 

As respostas seguem nos itens e subitens abaixo: 

I. Resposta: 

a. “A aula mais interessante foi das pilhas e separação dos 

reagentes”. 

b. “Sobre átomos achei mais interessante”. 

c. “A questão mais interessante foi a pilha, porém ainda tenho 

algumas dúvidas”. 

d. “A da tabela periódica achei bem legal”. 

e. “A aula de substâncias e misturas. Achei a aula interessante e até 

divertida”. 

f. “Bom, a matéria da aula em que abrimos a pilha e o filtro, as 

substâncias da pilha foram bem legais. A camada mais resistente, 

foi bem legal, descobri como é uma pilha por dentro”. 

g. “A questão foi a tabela periódica. A aula foi interessante, porque 
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a pastinha me ajudou a entender melhor as finalidades da tabela 

e dos prótons”. 

II. Resposta: 

a. “Da aula prática de quebra-cabeça de organização da tabela 

periódica”. 

b. “Sobre o desenho”; o aluno se referiu ao esquema do átomo. 

c. “A importância de saber os materiais poluentes”. 

d. “Não gostei de não entender tudo que poderia, mas eu chego lá”. 

e. “Que tivemos que montar”. 

f. “Gostei bastante das aulas práticas, dos grupos, da maneira que 

nos foram abordados os assuntos”. 

g. “Bom eu gostei de várias coisas, mas a matéria da pilha chamou 

muita minha atenção, porque eu nem sabia o que havia dentro 

dela”. 

h. “A forma como a tabela periódica é organizada”. 

III. Resposta: 

a. “Sobre o número de átomos, porque tem que fazer conta”. 

b. “Que tivemos que fazer sem folha para ver”; o aluno faz referência 

à montagem da tabela periódica sem ter a tabela molde como 

referencial. 

c. “Não teve nada que eu não gostasse”. 

d. “Não tive motivos de não gostar de nada, as únicas vezes que 

reclamei foi porque nunca tinha ouvido falar nos assuntos”. 

IV. Resposta: 

a. “Uma belezura”. 

b. “Parabéns você é um ótimo professor”. 

c. “A minha sugestão é que as aulas continuem assim”.  

5.4 Percepção e reflexão do professor ao longo do processo de implementação 
da metodologia.  

A pesquisa sobre uma metodologia de ensino-aprendizagem com uma 

abordagem pouco pesquisada para a EJA foi um desafio. Não só a pesquisa 

bibliográfica foi exaustiva para encontrar direcionamentos encadeados dentro de uma 

lógica pedagógica entre suas diferentes vertentes, bem como correntes defensoras 
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das práxis docentes. O foco principal foi utilizar uma metodologia alternativa ao 

modelo tradicional de ensino de ciências, sua abordagem e eficácia. Não se retendo 

a continuidade do óbvio, mas explorando caminhos e novos direcionamentos, 

evitando-se sobremaneira o ditado “fazer mais do mesmo”. 

A partir do momento em que se estabeleceu o roteiro de atuação, a cada aula, 

deveria não só montar a atividade a ser conduzida, como também o planejamento 

semanal. Isso foi importante para sistematizar o conjunto de ações que deveriam ser 

tomadas, dessa forma, seguindo fielmente os procedimentos defendidos na pesquisa. 

A necessidade de um caderno para o registro foi de fundamental importância para as 

anotações de cada atividade, suas alterações e ajustes. É imprescindível que o 

docente pesquisador faça seus registros para evitar esquecimentos futuros, 

principalmente em pesquisas de metodologia de ensino.  

A preocupação nesse tipo de pesquisa também considera a intensidade da 

atenção ao que se está fazendo, visto que o docente pesquisador deve realizar a sua 

atuação metodológica, deve registrar os fatos, um diário de bordo, além de estar 

atento à fala dos alunos e à manifestação de suas percepções. Soma-se ao fato da 

atuação docente ocorrer em três turnos, que realmente exige do profissional uma 

dedicação e organização extremas, visto que não há intervalos para eventuais 

improvisos. A EJA, em horário noturno, traz para sala de aula mestres e discentes 

cansados por todo um dia de trabalho, mas extremamente esforçados e sabedores de 

suas responsabilidades e necessidades. Um detalhe que não se pode deixar de 

comentar é que nessas condições devem-se abrir espaços para flexibilizar os 

processos educacionais, que não devem ser confundidos com elementos facilitadores. 

Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas na EJA noturna, pude verificar a 

capacidade de engajamento dos alunos envolvidos na pesquisa, cumprindo as 

exigências relacionadas à pesquisa.  

Já no campo da sala de aula o embate foi grande, pois a utilização de 

metodologia alternativa tirou o aluno da ociosidade e apatia, comportamento clássico 

em várias turmas da EJA, e o joga para a ação. Ao ser acionado, o indivíduo, na 

condição de estudante, passa a ter que interagir com o foco daquilo que está sendo 

tratado na aula, e o fato começa a ter relevância para que, na troca de ideias, se possa 

estabelecer um vínculo com o conhecimento. Essa condição, dominante entre vários 
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teóricos do processo ensino-aprendizagem, teve que se fazer presente não só no 

campo da teoria, mas também na ação prática. As atividades práticas ou experimentos 

constituem uma grande barreira a se vencer, não só pela falta de material, mas 

também pela falta de espaço, não se resumindo ao tamanho, e sim, à condição daquilo 

que se pretende realizar. Deve-se lembrar que na realização de qualquer atividade há 

a preocupação com a segurança dos alunos e descarte dos materiais. 

E quando se estende ao conceito da aula em si, a aplicação da metodologia, 

inicialmente, foi bem aceita e resultou na aceitação ao novo. Nas primeiras aulas 

foram esclarecidas todas as condições que seriam relevantes na pesquisa como: a 

questão da participação, o tratamento aos dados obtidos, a não exposição e prejuízo 

dos seus participantes e a importância de sua realização. Um ponto marcante, citado 

anteriormente, está atrelado à ação discente e à sua participação ativa, que afastou 

os alunos mais acostumados à passividade na sala de aula. Pode-se verificar o 

aumento da capacidade de participação e indagação sobre os temas apresentados. 

Todos emitiam as suas opiniões, mesmo erradas, e como já haviam sido instruídos 

sobre como proceder com os erros, passaram a orientar e explicar com suas palavras 

pontos ainda não compreendidos pelos colegas. A ajuda mútua foi mais observada 

nos próprios grupos, devido à proximidade por afinidade. Quando as atividades eram 

orientadas para todo o grupo, eles se autoajudavam, criando um clima de cooperação 

e coleguismo. Parece uma coisa óbvia ao se abordar tal situação, mas na realidade 

educacional vivenciada na atualidade, em que a violência, falta de respeito e 

intolerância ganharam os noticiários, pequenas conquistas devem ser comemoradas. 

Em determinado momento, foi sugerido pelos alunos a abordagem de uma aula 

expositiva, pelo fato de terem sido moldados na metodologia tradicional, arraigada no 

processo educacional. Verifica-se uma preocupação maior no que vai ser abordado 

numa prova do que no ensino em si, fato, inclusive, fortemente entranhado na 

educação. Nesse ponto em especial, cito a utilização de estratégias simples e eficazes 

de verificação da aprendizagem, descritas nos resultados, em que não se espera um 

teste ou prova com pontuação elevada para aferir se o estudante sabe ou não 

determinado conteúdo. Finalmente, a metodologia também foi trabalhosa no 

levantamento dos resultados, pois se buscou detalhar a quantificação dos pontos, 

parceladamente, entre as diferentes atividades propostas na metodologia, para que, 

em pesquisas futuras, possam ser selecionados modelos cada vez mais assertivos. 

Com relação às atividades práticas e manuais, como é de se esperar, surge 
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a questão da infraestrutura de um laboratório que permita desenvolver experimentos 

práticos, mesmo que simples. A maior preocupação reside no descarte dos materiais, 

fato que ofusca a nossa atenção quando encontramos lixeiras seletivas em ambientes 

escolares, que na prática carecem de uma estrutura de coleta seletiva. Não só a 

questão do descarte é complicada, mas também a falta de itens de segurança ou, até 

mesmo, de conhecimento do docente em situações de primeiros socorros, visto que 

nas unidades escolares também não encontramos serviço de enfermaria, que deveria 

ser uma prioridade quando trabalhamos com jovens e adolescente na educação 

pública, em que muitos são os casos de alunos passando mal, com poucas opções 

para a solução do caso. As aulas práticas, quando não possuem um material de 

referência para o acompanhamento do aluno, geram perda de tempo, pois esse fator 

é crucial para uma abordagem pedagógica daquilo que se pretende analisar, e não 

somente uma exposição breve e superficial seguida de um relatório em que se 

comprova o óbvio. É o ato reflexivo que se espera do aluno, o que diversas vezes não 

acontece. 

5.5 O produto 
O início de carreira no magistério leva a uma busca incessante ao estudo de 

diferentes obras didáticas, que possibilitem sistematizar mentalmente os 

conhecimentos apresentados pelos autores da área de Ciências. O tempo exigido 

para a organização das aulas, possibilitava a redação de diversos tópicos abordados 

na disciplina. Além disso, muitos cursos pequenos de preparação para o vestibular 

não possuíam materiais didáticos próprios, recaindo para o professor a tarefa de 

produzir conteúdos a serem distribuídos entre os alunos. As primeiras produções 

escritas são redigidas alternando conteúdos com dicas para a resolução de questões 

e exercícios. As obras produzidas por jovens escritores têm aplicação centralizada no 

seu núcleo de trabalho. Além disso, não despertam o interesse das grandes editoras, 

que buscam professores mais experientes e com ampla ação no mercado 

educacional. O profissional da educação forma-se professor por meio da formação 

universitária, mas os que se aventuram em produções didáticas encontram um longo 

caminho a ser percorrido, sem a formação acadêmica necessária para o ofício de 

escritor, que não depende apenas de uma boa redação para se fazer um livro didático.  
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Foi nesse contexto que os mais de quinze anos de dedicação ao magistério 

e, paralelamente, à produção de materiais didáticos, possibilitaram a produção e o 

registro de mais de dez obras escritas. A experiência acumulada nesse segmento 

contribuiu na melhoria contínua dos livros, visto que a produção independente de 

materiais didáticos se depara com muitas barreiras, entretanto, permite ao autor o 

desenvolvimento de textos com autonomia e sem interferências de cunho comercial. 

As etapas de construção de uma obra envolvem a ideia e definição do que se pretende 

escrever, o planejamento das etapas, produção e construção os livros, divulgação, 

além de posterior adoção. O autor que se propõe ao ofício da escrita, também é o 

responsável pela sua publicidade, utilizando diferentes meios de divulgação, como 

sites (endereços eletrônicos), panfletos etc. Cabe então, ao escritor, também 

terceirizar ou cuidar da elaboração dos mesmos. As minhas obras, em particular, 

permitiram ainda a produção e gerenciamento de site próprio, bem como estratégias 

de divulgação.    

Durante o desenvolvimento da pesquisa, concebeu-se ser interessante a ideia 

de que as atividades realizadas em sala de aula pudessem ser registradas em um 

livro que abordasse os princípios metodológicos trabalhados, tendo em vista que, para 

a modalidade de ensino (EJA), não há grande variedade de títulos e os que existem, 

em geral, são poucos adequados ao currículo do município de Itaboraí. 

Desse modo, concordando com Piconez (2012) e Mello (2012) acerca da 

temática EJA, procurou-se valorizar a produção desenvolvida pelos alunos em sala 

de aula. Todas as intervenções realizadas foram selecionadas e catalogadas para 

servirem de estudo ou referência para inclusão na obra didática. Assim, os capítulos 

foram sistematizados tendo como referência o currículo da EJA do ensino de Ciências 

do município de Itaboraí. Na construção do livro houve a preocupação de priorizar não 

somente os conteúdos teóricos, mas as orientações de dinâmicas e/ou práticas, 

enquetes e colocações de situações-problema, convidando o aluno para um processo 

ativo dentro da sala de aula. Os capítulos foram sistematizados por aulas, 

apresentando ou não um diagnóstico situacional na forma de questionário, que 

possibilita aferir conhecimentos prévios. Após a introdução segue a apresentação de 

uma ou duas situações-problema, que orientam a problematização inicial da aula. As 

guias denominadas “Aprender fazendo” orientam a execução de atividades que 

estimulem a participação dos alunos através de métodos ativos. No próprio livro 

existem espaços para o aluno redigir pequenas perguntas que induzam a ação e torne 
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a obra um ponto de interatividade com o estudante. Só depois há a introdução aos 

conteúdos curriculares. No final de cada capítulo os alunos podem realizar os 

exercícios relacionados aos temas trabalhados. 

O livro foi dividido em seis (6) capítulos:  No primeiro, Ciência e tecnologia – 

apresenta-se o método científico, a ciência e a tecnologia e suas implicações sobre o 

meio e o desenvolvimento sustentável e a cidadania com foco no município de 

Itaboraí; O segundo capítulo,  Matéria e energia, aborda-se inicialmente os fenômenos 

físicos e químicos, as mudanças de estado físico da matéria, bem como suas 

propriedades gerais e específicas; O terceiro capítulo,  Substâncias e misturas, 

apresenta situações-problema e atividades práticas que permitem a construção dos 

conceitos sobre as substâncias puras e misturas, além de trabalhar com os princípios 

de separação de substâncias; O quarto capítulo, Os átomos e a tabela periódica, trata 

desde das questões histórica até a realização de atividades que permitem a interação 

dos alunos com os conteúdos apresentados; O Sistema Solar é o tema do capítulo 5 

em que são abordados os principais conceitos acerca do nosso sistema planetário e 

mais especificamente dos movimentos realizados pelo nosso planeta; No sexto 

capítulo,  Noções básicas de Física, são introduzidas noções básicas  relacionadas à 

mecânica e dinâmica. Na parte final, consta um guia do professor, com orientações 

para o seu uso, bem como sugestões para a avaliação da aprendizagem. 

A perspectiva futura é permitir o uso da obra em turmas do 9º ano da EJA do 

município de Itaboraí, como forma de melhorar o ensino e a aprendizagem. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa permitiu experimentar uma proposta de metodologia de ensino, 

com base na pedagogia escolanovista, visando, sobretudo, evitar a inatividade e 

inércia dos alunos. Nessa perspectiva, a ação docente esteve pautada em trazer o 

aluno para o centro das atividades realizadas em sala de aula, não na perspectiva 

onipresente e soberana do docente em relação à proposta pedagógica, mas captando 

o que tinha de melhor na participação do discente. 

Ao estudar as ideias de John Dewey, durante o curso de Mestrado, observei 

pontos de convergência com o Ensino de Ciências. Um dos mais marcantes da ideia 

de Dewey foi pautado nas atividades do tipo aprender fazendo, que retrata justamente 

o aprendizado em função de algo que se faz, ligado diretamente à ação do aluno ou 

daquilo que vivencia ou vivenciou, sendo impossível dissociar a teoria, ou a vida, da 

experiência. Tudo é uma só coisa, não se ensina para a vida, a própria vida é um 

constante aprendizado. Assim, a aplicação dos métodos ativos permitiu a propensão 

dos alunos a ação, de forma a vivenciarem o que estava sendo ensinado. 

A adaptação da proposta escolanovista exigiu a sistematização dos 

conteúdos e busca constante por atividades que pudessem ser utilizadas como 

métodos ativos O registro das atividades no diário de bordo permitiu a análise e 

reflexão docente após as aulas, contribuindo para a melhoria constante da 

metodologia proposta na pesquisa. Além disso, a análise de todas as aulas exigiu um 

grande esforço tanto para os discentes quanto o docente. 

Através dos métodos ativos, durante a execução das aulas, observou-se a 

motivação dos estudantes para realizar as atividades que envolviam algo concreto e 

que possibilitavam a solução ou verificação do que foi apresentado inicialmente nas 

aulas.  

Na pedagogia tradicional, as ações de exposição do conteúdo ficam centradas 

somente no professor que, na maioria dos casos, apresenta aos alunos a sua 

organização mental dos conteúdos, sem necessariamente trazer um método ativo que 

desperte o interesse e promova o processo de ensino-aprendizagem. Já na proposta 

apresentada na dissertação, foi possível trabalhar os conteúdos inicialmente utilizando 

procedimentos didáticos que permitissem estreitar os conhecimentos trazidos pelos 

alunos e os provenientes da cultura elaborada reproduzida pelo professor, através de 

mecanismos que tornassem esse evento ativo para todos os participantes do 

processo de ensino e aprendizagem. 
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Os aspectos de grande importância, como a estruturação e execução das 

aulas, evidenciaram a necessidade de organização prévia das mesmas, e seleção de 

materiais e procedimentos adequados para cada situação. O preparo dos materiais 

foi fundamental para que os alunos, em cada momento, mobilizassem o foco de suas 

ações para a atividades a serem executadas.  

Também é importante abordarmos os aspectos negativos. Um deles está 

relacionado à falta de um espaço específico para o desenvolvimento de experimentos 

e atividades de laboratório. Mesmo as atividades simples requerem a lavagem de 

material, o que torna a logística complexa tendo em vista que o aluno fica exposto a 

materiais tóxicos e, em alguns momentos, sem a supervisão do professor. Uma outra 

questão foi o fato dos alunos não levarem o material solicitado para a execução de 

algumas atividades em aula. 

Mais uma vez, ressalta-se a necessidade do preparo daquilo que se pretende 

utilizar previamente. A liberdade na discussão dos temas não exclui a necessidade de 

materiais didáticos que orientem sequencialmente a ação do professor em sala. Ao 

realizar a pesquisa foi fundamental o planejamento do que seria executado, sendo 

ajustado durante toda a pesquisa. 

A análise de estratégias de avaliação de aprendizagem, buscando atividades 

significativas para a coleta dos dados, também consistiu em preparação prévia. As 

diferentes estratégias de avaliação de aprendizagem, utilizadas ao longo de todas as 

aulas, permitiram realizar uma leitura mais ampla em relação ao que se pretendia com 

relação a cada tópico abordado. Entretanto, a mesma proposta que amplia os 

recursos de avaliação de aprendizagem, tornou-se, em alguns momentos, cansativa 

para o aluno a ideia de ser avaliado constantemente. Porém, não há como aferir se a 

avaliação é cansativa por conta do sistema de avaliação da aprendizagem ou pelo 

fato dele também ser responsável por redigir sua percepção sobre as aulas. É 

importante ressaltar que essas ações devem ser ajustadas e, para isso, é de 

fundamental importância a participação discente. 

Destaca-se que em um dado momento, a sugestão de alguns alunos em 

relação a apresentação dos conteúdos de forma expositiva no início da aula, sem o 

uso dos métodos ativos. Ficou evidenciado a necessidade de receber o conceito 

pronto sem contribuir para sua construção. Realmente, é uma missão difícil você ser 



124 
 
 
educado a vida toda em um modelo pedagógico e ter que se adaptar a outro bem 

diferente.  

Redescobrir novas leituras de antigas propostas pedagógicas me permitiu 

abrir outras portas para o ensino de ciências, seja na EJA ou mesmo no ensino 

regular. A maior dificuldade foi estabelecer o que deveria ser levado em consideração 

para o ensino de ciências nas condições de ensino em que se deu a pesquisa. Novos 

direcionamentos podem ser seguidos a partir da linha metodológica traçada nessa 

pesquisa, podendo ser adotada ao trabalhar determinado conteúdo ou tópico. Novos 

dados contribuirão para garantir a assertividade dos apontamentos aqui orientados, 

dessa forma criando novas estratégias de ação que garantirão um ensino de ciências 

que contemple os valores de sua época, da aprendizagem e da alegria da descoberta, 

sem tornar a educação uma massa informacional, maçante e conteudista.  

A confecção do produto, em paralelo ao desenvolvimento da pesquisa, 

contribuiu para sistematizar as atividades aplicadas na metodologia proposta, de 

forma que intervenções futuras na EJA tenham um referencial do trabalho aplicado no 

ensino de Ciências. Diante de tantas carências atreladas ao ensino, a obra na forma 

de livro didático consistiu num pequeno e grande passo para o preenchimento dessa 

lacuna. 
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GLOSSÁRIO 

 
Aprendizagem: segundo Lefrançois (2016) consiste na mudança comportamental resultante 

da experiência. 

 

Bioacumulação: absorção e aumento crescente na concentração de substâncias tóxicas no 

tecido adiposo dos seres vivos ao longo das cadeias e teias ecológicas. 

 

Co-educação: modelo educacional caracterizado pela presença de meninos e meninas no 

mesmo ambiente de formação. 

 

Experiência: 1. Ato ou efeito de experimentar(-se). 2. Conhecimento adquirido graças aos 

dados fornecidos pela própria vida. 3. Conhecimento das coisas pela prática ou observação 

(Michaelis, 2017). 4. Segundo Dewey, pode estar relacionada à atividade empírica e a 

atividade experimental, além de ser reflexiva no que tange ao caráter libertador dos costumes 

tradicionais. 

 

Instrumentalismo: o conhecimento é o instrumento utilizado para relatar determinado 

fenômeno, tendo o resultado como meta. Pode ser considerado um tipo de pragmatismo. 

 

Lavajato: operação da Polícia Federal contra a corrupção, desencadeada entre os anos de 

2015 e 2016. 

 

Memória: segundo Lefrançois (2016) é o efeito da experiência. 

 

Paidocentrismo: ensino baseado no aluno como centro das atenções. 

 

Pragmatismo: é o conceito que dá maior relevância à prática do que à teoria. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1: Tabela com a reclassificação dos quesitos segundo a proposta da 
pesquisa. Baseado no documento original – As 30 características para conhecer uma 
Escola Nova. 

QUESITOS NAP  AP ADP QAD QAI 
“1. A Escola Nova é um laboratório de pedagogia prática. Ela 
procura desempenhar o papel explorador ou de pioneiro das 
escolas do Estado, mantendo-se ao corrente da psicologia 
moderna, nos meios que põe em acção, e das necessidades 
modernas da vida espiritual e material, nos objectivos que fixa 
à sua actividade.” 

  X X  

“2. A Escola Nova é um internato, porque só a influência total 
do meio no seio do qual a criança se move e cresce permite 
realizar uma educação plenamente eficaz. O que de modo 
algum quer dizer que o sistema de internato seja considerado 
como um ideal a ser aplicado sempre e em toda a parte: longe 
disso. A influência natural da família, no caso de ser sadia, é 
preferível à do melhor dos internatos.” 

X     

“3. A Escola Nova está situada no campo, sendo este o meio 
natural da criança. A influência da natureza, a possibilidade 
que oferece para se entregar aos divertimentos dos 
primitivos, os trabalhos dos campos que permite realizar 
fazem dele o melhor auxiliar da cultura física e educação 
moral. Mas, para a cultura intelectual e artística, é desejável 
a proximidade de uma cidade.” 

X     

“4. A Escola Nova agrupa os alunos em casas separadas, em 
grupo de dez a quinze alunos sob a direcção material e moral 
de um educador coadjuvado pela esposa ou por uma 
colaboradora. Convém que os rapazes não sejam privados de 
uma influência feminina adulta, nem da atmosfera familiar que 
os internatos-casernas não conseguem oferecer.” 

X     

 “5. A coeducação dos sexos, praticada nos internatos e até 
ao fim dos estudos, deu, em todos os casos em que pode ser 
aplicada em condições materiais e espirituais favoráveis, 
resultados morais e intelectuais incomparáveis, tanto para os 
rapazes como para as raparigas.” 

X     

“6. A Escola Nova organiza trabalhos manuais para todos os 
alunos, durante pelo menos hora e meia por dia, em geral das 
14 às 16 horas, trabalhos obrigatórios que, mais que um 
objetivo profissional, tenham um objectivo educativo e um fi m 
de utilidade individual ou colectiva.” 

  X X  

“7. Entre os trabalhos manuais, a marcenaria ocupa o primeiro 
lugar, porque desenvolve a habilidade e a firmeza manuais, o 
sentido da observação exacta, a sinceridade e o domínio de 
si. A cultura da terra e a criação de pequenos animais entram 
na categoria das actividades ancestrais de que todas as 
crianças gostam e que deveriam ter ocasião de executar.” 

X     

“8. Ao lado dos trabalhos regulamentados, é dado um lugar 
aos trabalhos livres que desenvolvem os gostos da criança, 
despertam o seu espírito inventivo e engenho.” 

 X  X  

“9. A cultura do corpo é assegurada pela ginástica natural, 
feita com o corpo nu ou, pelo menos, com o tronco nu, e ainda 
pelos jogos e desportos.” 

X     

“10. As viagens, a pé ou de bicicleta, com acampamento em 
tenda e refeições preparadas pelas próprias crianças, 
desempenham um papel importante na Escola Nova. Essas 
viagens são previamente preparadas e servem de auxiliares 
ao ensino.” 

  X  X 

“11. Em matéria de educação intelectual, a Escola Nova 
procura abrir o espírito por meio de uma cultura geral de 
preferência a uma acumulação de conhecimentos 
memorizados. O espírito crítico nasce da aplicação do 

  X X  
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método científico: observação, hipótese, verificação, lei. Um 
núcleo de áreas obrigatórias realiza a educação integral, não 
tanto como instrução enciclopédica, mas como possibilidade 
de desenvolvimento, por meio da influência do meio e dos 
livros, de todas as faculdades intelectuais inatas da criança.” 
“12. A cultura geral é completada por uma especialização, 
primeiro espontânea, cultura dos gostos preponderantes de 
cada criança, e depois sistematizada de modo a desenvolver 
os interesses e faculdades do adolescente num sentido 
profissional.” 

  X  X 

“13. O ensino é baseado nos factos e nas experiências. A 
aquisição dos conhecimentos resulta de observações 
pessoais (visitas a fábricas, trabalhos manuais, etc.) ou, na 
falta disso, de observações de outrem recolhidas nos livros. A 
teoria segue sempre a prática, nunca a precede.” 

 X  X  

“14. O ensino é, portanto, baseado também na actividade 
pessoal da criança. Isso supõe a associação mais estreita 
possível ao estudo intelectual do desenho e dos mais diversos 
trabalhos manuais.” 

X     

“15. O ensino é baseado, além disso, nos interesses 
espontâneos da criança: dos 4 aos 6 anos, idade dos 
interesses difusos ou idade do jogo; dos 7 aos 9 anos, idade 
dos interesses ligados aos objectos concretos imediatos; dos 
10 aos 12 anos, idade dos interesses especializados 
concretos ou idade das monografias; dos 13 aos 15 anos, 
idade dos interesses abstractos empíricos; dos 16 aos 18 
anos, idade dos interesses abstractos complexos: 
psicológicos, sociais, filosóficos. As notícias da escola e do 
que acontece fora dela dão lugar a lições ocasionais e a 
discussões, quer entre os grandes quer entre os pequenos, 
que ocupam na Escola Nova um lugar de destaque.” 

X     

“16. O trabalho individual do aluno consiste numa pesquisa 
(nos factos, nos livros, nos jornais, etc.) e numa classificação 
(segundo um quadro lógico adaptado à sua idade) de 
documentos de todas as espécies, assim como em trabalhos 
pessoais e na preparação de conferências a fazer na aula.” 

 X  X  

“17. O trabalho colectivo consiste numa troca e numa 
ordenação ou elaboração lógica em comum dos documentos 
particulares.” 

 X  X  

“18. Na Escola Nova, o ensino, propriamente dito, limita-se à 
parte da manhã (em geral, das 8 horas ao meio dia). À tarde, 
durante uma ou duas horas, conforme a idade, das 16,30 às 
18 horas, tem lugar o “estudo” pessoal. As crianças com 
menos de dez anos não têm deveres para fazer sozinhas.” 

X     

“19. Estudam-se poucas áreas por dia, uma ou duas apenas. 
A variedade nasce, não dos assuntos tratados, mas da 
maneira de tratar os assuntos, sendo postos em 
funcionamento, alternadamente, diferentes modos de 
actividade.” 

 X   X 

“20. Estudam-se poucas áreas por mês ou por trimestre. Um 
sistema de cursos, análogo ao que regula o trabalho na 
Universidade, permite a cada aluno ter o seu horário 
individual.” 

X     

“21. A educação moral, como a educação intelectual, deve 
fazer-se, não de fora para dentro, pela autoridade imposta, 
mas de dentro para fora, pela experiência e pela prática 
gradual do sentido crítico e da liberdade. Baseando-se neste 
princípio, algumas Escolas Novas aplicaram o sistema da 
república escolar (“self-government” escolar). A assembleia-
geral, formada pelo director, pelos professores, pelos alunos 
e por vezes mesmo pelo pessoal auxiliar, constitui a direcção 
efectiva da escola. O código de leis é elaborado por ela. As 
leis são os meios que tendem a regular o trabalho da 

X     
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comunidade em vista dos fins por ela prosseguidos. Este 
sistema altamente educativo, quando é realizável, supõe uma 
influência preponderante do director sobre os “líderes” 
naturais da pequena república.” 
“22. Na falta do sistema democrático integral, a maioria das 
Escola Nova são constituídas como monarquias 
constitucionais: os alunos procedem à eleição dos chefes, ou 
prefeitos, que têm uma responsabilidade definida.” 

  X  X 

 “23. Cargos sociais de todas as espécies podem permitir 
realizar uma entreajuda efectiva. Esses cargos para o serviço 
da comunidade são confiados alternadamente a todos os 
pequenos cidadãos.” 

  X  X 

“24. Os prémios ou sanções positivas consistem em 
oportunidades dadas aos espíritos criativos para aumentar a 
sua capacidade criadora. Aplicam-se aos trabalhos livres e 
desenvolvem deste modo o espírito de iniciativa.” 

  X  X 

“25. Os castigos ou sanções negativas estão em correlação 
directa com a falta cometida. Quer dizer que visam pôr a 
criança à altura de, por meios apropriados, atingir melhor, no 
futuro, o objectivo considerado bom que ela atingiu mal ou 
que não atingiu.” 

X     

“26. A emulação tem lugar sobretudo pela comparação feita 
pela criança entre o seu trabalho presente e o seu trabalho 
passado, e não exclusivamente pela comparação do seu 
trabalho com o dos seus companheiros.” 

  X X  

“27. A Escola Nova deve ser um meio de beleza, como 
escreveu Ellen Key. A ordem é a primeira condição, o ponto 
de partida. A arte industrial que se pratica e de que se rodeiam 
as crianças conduz à arte pura, própria para despertar, nas 
naturezas de artistas, os sentimentos mais nobres.” 

 X  X  

“28. A música colectiva, canto ou orquestra, exerce a mais 
profunda e mais purificadora influência naqueles que a amam 
e que a praticam. As emoções que ela cria não deveriam faltar 
a nenhuma criança.” 

X     

“29. A educação da consciência moral consiste 
principalmente, nas crianças, em narrativas que provocam 
nelas reacções espontâneas, autênticos juízos de valor que, 
repetindo-se e acentuando-se, acabam por ligá-las entre si e 
com os outros. É esse o objectivo da “leitura da noite” da 
maior parte das Escola Nova.” 

X     

“30. A educação da razão prática consiste, principalmente, 
nos adolescentes, em reflexões e em estudos sobre as leis 
naturais do progresso espiritual, individual e social. A maior 
parte das Escola Nova observam uma atitude religiosa não 
confessional ou interconfessional, que acompanha a 
tolerância em relação a diferentes ideais, desde que incarnem 
um esforço em vista do crescimento espiritual do homem.” 

  X X  

Fonte: baseado em VASCONCELOS, ASF. Une école nouvelle en Bélgique. Paris, Neuchâtel: Delachaux & Niestlé Librairie, 
1915. Observação: o original encontra-se escrito em português de Portugal. 
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APÊNDICE 2: Tabela com as justificativas sobre a reclassificação de cada quesito 
segundo a proposta da pesquisa. Baseado no documento original – As 30 
características para conhecer uma Escola Nova. 

Tabela com as justificativas de cada quesito 
Quesitos Justificativa 

“1. A Escola Nova é um laboratório de pedagogia prática. Ela 
procura desempenhar o papel explorador ou de pioneiro das 
escolas do Estado, mantendo-se ao corrente da psicologia 
moderna, nos meios que põe em acção, e das necessidades 
modernas da vida espiritual e material, nos objectivos que fixa 
à sua actividade.” 

Segue o pragmatismo defendido também por 
John Dewey. 

“2. A Escola Nova é um internato, porque só a influência total 
do meio no seio do qual a criança se move e cresce permite 
realizar uma educação plenamente eficaz. O que de modo 
algum quer dizer que o sistema de internato seja considerado 
como um ideal a ser aplicado sempre e em toda a parte: longe 
disso. A influência natural da família, no caso de ser sadia, é 
preferível à do melhor dos internatos.” 

O quesito não se aplica, pois a EJA não funciona 
em regime de internato. 

“3. A Escola Nova está situada no campo, sendo este o meio 
natural da criança. A influência da natureza, a possibilidade 
que oferece para se entregar aos divertimentos dos 
primitivos, os trabalhos dos campos que permite realizar 
fazem dele o melhor auxiliar da cultura física e educação 
moral. Mas, para a cultura intelectual e artística, é desejável 
a proximidade de uma cidade.” 

O quesito não se aplica, pois apesar da Escola 
Geremias de Mattos Fontes estar localizada em 
uma zona mista, não efetivamente há nuance do 
campo como expressa no documento original. 

“4. A Escola Nova agrupa os alunos em casas separadas, em 
grupo de dez a quinze alunos sob a direcção material e moral 
de um educador coadjuvado pela esposa ou por uma 
colaboradora. Convém que os rapazes não sejam privados de 
uma influência feminina adulta, nem da atmosfera familiar que 
os internatos-casernas não conseguem oferecer.” 

O quesito não se aplica, pois a EJA não funciona 
em regime de internato. 

 “5. A coeducação dos sexos, praticada nos internatos e até 
ao fim dos estudos, deu, em todos os casos em que pode ser 
aplicada em condições materiais e espirituais favoráveis, 
resultados morais e intelectuais incomparáveis, tanto para os 
rapazes como para as raparigas.” 

O quesito não se aplica, pois a EJA não funciona 
em regime de internato. Ressalto que nos tempos 
atuais as diferenças entre os sexos não se 
manifestam nas salas de aula. 

“6. A Escola Nova organiza trabalhos manuais para todos os 
alunos, durante pelo menos hora e meia por dia, em geral das 
14 às 16 horas, trabalhos obrigatórios que, mais que um 
objetivo profissional, tenham um objectivo educativo e um fi m 
de utilidade individual ou colectiva.” 

O quesito foi adaptado, pois não há como cumprir 
a carga horária disposta na proposta inicial. 

“7. Entre os trabalhos manuais, a marcenaria ocupa o primeiro 
lugar, porque desenvolve a habilidade e a firmeza manuais, o 
sentido da observação exacta, a sinceridade e o domínio de 
si. A cultura da terra e a criação de pequenos animais entram 
na categoria das actividades ancestrais de que todas as 
crianças gostam e que deveriam ter ocasião de executar.” 

O quesito não se aplica, pois a EJA não possui 
atividades de marcenaria. 

“8. Ao lado dos trabalhos regulamentados, é dado um lugar 
aos trabalhos livres que desenvolvem os gostos da criança, 
despertam o seu espírito inventivo e engenho.” 

O quesito é aplicável nas condições de avaliação 
atual. 

“9. A cultura do corpo é assegurada pela ginástica natural, 
feita com o corpo nu ou, pelo menos, com o tronco nu, e ainda 
pelos jogos e desportos.” 

O quesito não se aplica, pois a EJA não possui 
atividades de educação física regular, nem com 
a condição de estar com o tronco desnudo. 

“10. As viagens, a pé ou de bicicleta, com acampamento em 
tenda e refeições preparadas pelas próprias crianças, 
desempenham um papel importante na Escola Nova. Essas 
viagens são previamente preparadas e servem de auxiliares 
ao ensino.” 

O quesito foi adaptado, pois pode ser realizada 
atividade ao ar livre, mas não necessariamente 
uma viagem. 

“11. Em matéria de educação intelectual, a Escola Nova 
procura abrir o espírito por meio de uma cultura geral de 

O quesito é aplicável, pois não se considera o 
professor como centro das atenções, papel 
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preferência a uma acumulação de conhecimentos 
memorizados. O espírito crítico nasce da aplicação do 
método científico: observação, hipótese, verificação, lei. Um 
núcleo de áreas obrigatórias realiza a educação integral, não 
tanto como instrução enciclopédica, mas como possibilidade 
de desenvolvimento, por meio da influência do meio e dos 
livros, de todas as faculdades intelectuais inatas da criança.” 

assumido pelo aluno (paidocentrismo), que 
busca o conhecimento espontâneo em 
detrimento da memorização sem estrutura lógica. 

“12. A cultura geral é completada por uma especialização, 
primeiro espontânea, cultura dos gostos preponderantes de 
cada criança, e depois sistematizada de modo a desenvolver 
os interesses e faculdades do adolescente num sentido 
profissional.” 

O quesito foi adaptado considerando que as 
atividades são realizadas com adultos, 
sistematizando o conhecimento específico para 
esse segmento de ensino. 

“13. O ensino é baseado nos factos e nas experiências. A 
aquisição dos conhecimentos resulta de observações 
pessoais (visitas a fábricas, trabalhos manuais, etc.) ou, na 
falta disso, de observações de outrem recolhidas nos livros. A 
teoria segue sempre a prática, nunca a precede.” 

O quesito é aplicável visto que no ensino de 
ciências se utilizam fatos e experiências para 
ilustrar ou elucidar casos. 

“14. O ensino é, portanto, baseado também na actividade 
pessoal da criança. Isso supõe a associação mais estreita 
possível ao estudo intelectual do desenho e dos mais diversos 
trabalhos manuais.” 

O quesito não é aplicável, pois não são 
desenvolvidas atividades de desenho com 
ligação ao aprendizado. 

“15. O ensino é baseado, além disso, nos interesses 
espontâneos da criança: dos 4 aos 6 anos, idade dos 
interesses difusos ou idade do jogo; dos 7 aos 9 anos, idade 
dos interesses ligados aos objectos concretos imediatos; dos 
10 aos 12 anos, idade dos interesses especializados 
concretos ou idade das monografias; dos 13 aos 15 anos, 
idade dos interesses abstractos empíricos; dos 16 aos 18 
anos, idade dos interesses abstractos complexos: 
psicológicos, sociais, filosóficos. As notícias da escola e do 
que acontece fora dela dão lugar a lições ocasionais e a 
discussões, quer entre os grandes quer entre os pequenos, 
que ocupam na escola nova um lugar de destaque.” 

O quesito é não aplicável, visto que a faixa etária 
dos estudantes da EJA, em sua maioria, não 
segue a classificação observada. 

“16. O trabalho individual do aluno consiste numa pesquisa 
(nos factos, nos livros, nos jornais, etc.) e numa classificação 
(segundo um quadro lógico adaptado à sua idade) de 
documentos de todas as espécies, assim como em trabalhos 
pessoais e na preparação de conferências a fazer na aula.” 

O quesito é aplicável, pois os trabalhos 
individuais são considerados dentro do processo 
avaliativo. 

“17. O trabalho colectivo consiste numa troca e numa 
ordenação ou elaboração lógica em comum dos documentos 
particulares.” 

O quesito é aplicável, pois os trabalhos coletivos 
são considerados dentro do processo avaliativo. 

“18. Na Escola Nova, o ensino propriamente dito limita-se à 
parte da manhã (em geral, das 8 horas ao meio dia). À tarde, 
durante uma ou duas horas, conforme a idade, das 16,30 às 
18 horas, tem lugar o “estudo” pessoal. As crianças com 
menos de dez anos não têm deveres para fazer sozinhas.” 

O quesito não é aplicável, pois o segmento da 
EJA não obedece a essa disponibilidade de 
horário e nem há possibilidade de adaptação do 
mesmo. 

“19. Estudam-se poucas áreas por dia, uma ou duas apenas. 
A variedade nasce, não dos assuntos tratados, mas da 
maneira de tratar os assuntos, sendo postos em 
funcionamento, alternadamente, diferentes modos de 
actividade.” 

O quesito foi adaptado considerando que são 
ministradas aulas de apenas duas disciplinas por 
dia. 

“20. Estudam-se poucas áreas por mês ou por trimestre. Um 
sistema de cursos, análogo ao que regula o trabalho na 
Universidade, permite a cada aluno ter o seu horário 
individual.” 

O quesito não é aplicável, pois o modelo atual 
inviabiliza a montagem de horário de forma 
individual. 

“21. A educação moral, como a educação intelectual, deve 
fazer-se, não de fora para dentro, pela autoridade imposta, 
mas de dentro para fora, pela experiência e pela prática 
gradual do sentido crítico e da liberdade. Baseando-se neste 
princípio, algumas Escolas Novas aplicaram o sistema da 
república escolar (“self-government” escolar). A assembleia-
geral, formada pelo director, pelos professores, pelos alunos 
e, por vezes, mesmo pelo pessoal auxiliar, constitui a direcção 
efectiva da escola. O código de leis é elaborado por ela. As 
leis são os meios que tendem a regular o trabalho da 
comunidade em vista dos fins por ela prosseguidos. Este 
sistema altamente educativo, quando é realizável, supõe uma 

O quesito não é aplicável, pois a estrutura 
administrativa do colégio difere da estrutura 
administrativa atual, o que demandaria um 
efetivo esforço acima da alçada do ensino de 
ciências. Dentro da estrutura de participação 
verificada nos conselhos de classe, atualmente, 
não há participação discente. 
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influência preponderante do director sobre os “líderes” 
naturais da pequena república.” 
“22. Na falta do sistema democrático integral, a maioria das 
Escolas Novas são constituídas como monarquias 
constitucionais: os alunos procedem à eleição dos chefes, ou 
prefeitos, que têm uma responsabilidade definida.” 

O quesito foi adaptado para que a classe possa 
definir o seu representante direto. 

 “23. Cargos sociais de todas as espécies podem permitir 
realizar uma entreajuda efectiva. Esses cargos para o serviço 
da comunidade são confiados, alternadamente, a todos os 
pequenos cidadãos.” 

O quesito foi adaptado para ser considerado 
dentro do processo de bonificação, caso o aluno 
se destaque por ajudar os demais ou exerça um 
trabalho colaborativo com os seus pares. 

“24. Os prémios ou sanções positivas consistem em 
oportunidades dadas aos espíritos criativos para aumentar a 
sua capacidade criadora. Aplicam-se aos trabalhos livres e 
desenvolvem deste modo o espírito de iniciativa.” 

O quesito foi adaptado para ser considerado 
dentro do processo de bonificação, bem como de 
valorização dos alunos da EJA. 

“25. Os castigos ou sanções negativas estão em correlação 
directa com a falta cometida. Quer dizer que visam pôr a 
criança à altura de, por meios apropriados, atingir melhor, no 
futuro, o objectivo considerado bom que ela atingiu mal ou 
que não atingiu.” 

Quesito não aplicável, visto que não se utiliza o 
conceito de castigo ou de sanções negativas. 

“26. A emulação tem lugar sobretudo pela comparação feita 
pela criança entre o seu trabalho presente e o seu trabalho 
passado, e não exclusivamente pela comparação do seu 
trabalho com o dos seus companheiros.” 

O quesito foi aplicado, por ser utilizado dentro do 
processo de avaliação da proposta 
metodológica. 

“27. A Escola Nova deve ser um meio de beleza, como 
escreveu Ellen Key. A ordem é a primeira condição, o ponto 
de partida. A arte industrial que se pratica e de que se rodeiam 
as crianças conduz à arte pura, própria para despertar, nas 
naturezas de artistas, os sentimentos mais nobres.” 

O quesito é aplicado, mas tem abordagem 
indireta, pois não exerce papel preponderante na 
investigação. 

“28. A música colectiva, canto ou orquestra, exerce a mais 
profunda e mais purificadora influência naqueles que a amam 
e que a praticam. As emoções que ela cria não deveriam faltar 
a nenhuma criança.” 

O quesito não se aplica, pois não há esse tipo de 
iniciativa. 

“29. A educação da consciência moral consiste 
principalmente, nas crianças, em narrativas que provocam 
nelas reacções espontâneas, autênticos juízos de valor que, 
repetindo-se e acentuando-se, acabam por ligá-las entre si e 
com os outros. É esse o objectivo da “leitura da noite” da 
maior parte das Escolas Novas.” 

O quesito não se aplica, pois não serão 
praticadas as narrativas propostas. 

“30. A educação da razão prática consiste principalmente, nos 
adolescentes, em reflexões e em estudos sobre as leis 
naturais do progresso espiritual, individual e social. A maior 
parte das Escolas Novas observam uma atitude religiosa não 
confessional ou interconfessional, que acompanha a 
tolerância em relação a diferentes ideais, desde que incarnem 
um esforço em vista do crescimento espiritual do homem.” 

O quesito foi adaptado para a prática reflexiva 
acerca dos conteúdos abordados e que levem ao 
crescimento do indivíduo em sua razão e como 
cidadão perante a sociedade. 

Fonte: baseado em VASCONCELOS, ASF. Une école nouvelle en Bélgique. Paris, Neuchâtel: Delachaux & Niestlé Librairie, 
1915. Observação: o original encontra-se escrito em português de Portugal. 
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APÊNDICE 3: Planejamentos das aulas. 

Aula nº 
(aplicação 
do método) 

Tópicos Atividades desenvolvidas 

D
ur

aç
ão

 

1 Metodologia 
científica 

Adequação inicial à proposta: alunos em grupos. 
Situação problema: Como adequar uma informação cotidiana figurada em 
jornal para o método científico. Texto apresentado: matéria do Jornal o Globo 
de 08 de março de 2016 sobre: “Estudos indicam que a água da CEDAE 
contém coliformes fecais”. 
Ação orientadora docente: foi explicado que haveria a leitura do texto, 
seleção de fragmentos do texto sobre o conceito de conhecimento científico 
e posterior relação da temática com a situação problema. 
Recurso didático: utilização de textos sobre o tema. 
Proposta de ação: 

• Apresentação da situação-problema. 
• Leitura em voz alta de texto de cunho científico, preferencialmente, 

extraído de jornal. 
• Entrega de texto sobre metodologia científica, seguida da leitura: 

Método Científico, página 22, Tito e Canto 1, Moderna Plus – 
Química – Química na abordagem do cotidiano. 

• Análise da percepção dos alunos sobre o texto complementar lido. 
• Discussão sobre a questão apresentada na situação-problema e 

sua relação com o método científico. Valorização dos erros e 
construção dos conceitos científicos. 

• Construção do conhecimento através da relação dos dados 
extraídos do jornal e a exposição das etapas do método científico. 
O professor, junto aos alunos, constrói o conhecimento. 

Tipo de análise desenvolvida pelo pesquisador: aula interativa com 
observação direta intensiva. 

2 
h/aula 

2 Ciências e 
tecnologia. 

Adequação inicial à proposta: alunos em grupos. 
Situação-problema: Considere a situação hipotética em que você é um 
cientista e descobriu uma nova substância que cura uma doença rara, mas 
serve também como uma bomba devastadora. Você anunciaria sua 
descoberta? 
Situação-problema (secundária): Como a ciência impacta a sua vida? 
Ação orientadora docente: foi explicado que haveria a leitura prévia dos 
textos e posterior argumentação sobre o posicionamento defendido pelo 
grupo em relação à situação-problema. 
Recurso didático: utilização de textos sobre o tema. 
Proposta de ação:  

• Apresentação da situação-problema.  
• Entrega dos textos, seguida da leitura individual em silêncio: Os 

fatos não fazem a Ciência (Campos, Maria Cristina da Cunha. 
Teoria e prática em ciências na escola Ed FTD, SP, 2009, 1ª edição 
– página 19) e Tempo e conhecimento (A história da ciência - por 
seus grandes nomes. Ed. Ediouro, RJ, 2015 – página 5). 

• Discussão temática entre as equipes e seleção de textos sobre o 
conhecimento científico. 

• Associação do trecho selecionado com a situação-problema. 
• Explanação oral, por equipes, sobre o trecho selecionado. 
• Discussão temática entre toda a turma. 
• Preenchimento de questionário sobre o tema. 
• Análise discente sobre a percepção da aula. 

Atividade proposta para análise: confecção de trabalho coletivo sobre a 
relação entre ciência e o seu cotidiano. As perguntas do trabalho coletivo 
foram: “1) Você anunciaria a sua descoberta, de acordo com a situação-
problema apresentada?”; “2) Qual é a concepção sobre ciência?”. Foi 
solicitada uma atividade de pesquisa para casa com relação ao COMPERJ. 
Houve liberdade no direcionamento da pesquisa, seja do ponto de vista 
econômico, social ou ambiental. 
Tipo de análise desenvolvida pelo pesquisador: aula interativa com 
observação direta intensiva. 

2 
h/aula 

3 
Itaboraí – 

desenvolvimento 
sustentável. 
Cidadania. 

Adequação inicial à proposta: alunos em grupos. 
Situação-problema: O Comperj trouxe algum impacto social, econômico ou 
ambiental para sua vida e a do seu município? 
Ação orientadora docente: foi solicitada uma pesquisa sobre o Comperj na 
aula anterior, que servirá como elemento detonador da discussão.  
Recurso didático: utilização de textos sobre o tema. 
Proposta de ação:  

• Sugestão de votação (ver outras ações). 

2 
h/aula 
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• Apresentação da situação-problema.  
• Entrega e leitura em voz alta (alunos) do texto “Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj)” Texto 01: 
Fonte:http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-
operacoes/refinarias/complexo-petroquimico-do-rio-de-janeiro.htm 

• Entrega de textos complementares e leitura em silêncio, por 
equipes, sobre o Comperj para orientar o debate. Os tópicos dos 
textos são: Apresentação; Comunidade, Meio ambiente e 
Oportunidades. 

• Discussão temática entre equipes. 
• Relação com a situação-problema. 
• Discussão temática com toda a turma. 
• Construção de mapa de palavras-chave na lousa através da 

participação oral. 
• Realização de atividade individual – carta-opinião sobre o Comperj. 
• Entrega da pesquisa prévia sobre o COMPERJ. 

Outras ações: a discussão sobre questões sociais é também marcada pela 
escolha de um representante de classe, caso ainda não tenha sido efetuada 
pela coordenação da EJA. A partir do evento é estabelecida uma relação com 
a importância dos cargos de representação. 
Atividade proposta para análise: Pesquisa (prévia), trabalho individual e 
trabalho coletivo. 
Tipo de análise desenvolvida pelo pesquisador: aula interativa com 
observação direta intensiva. 

4 
Fenômenos 

físicos e 
químicos. 

Adequação inicial à proposta: alunos em grupos (duplas ou trios). 
Situação-problema: Qual é a relação entre os objetos dispostos na mesa 
com o conceito de matéria e energia? Observação: estão sendo considerados 
os conceitos prévios dos alunos. 
Ação orientadora docente: explicação sobre as atividades a serem 
realizadas. Alguns elementos apresentados necessitam da intervenção do 
professor para a explicação do funcionamento prático para a verificação de 
determinado fenômeno. 
Recurso didático: variedade de objetos relacionados ao tema e dispostos 
sobre a mesa, como fragmento de granito, peça de EVA, garrafa com álcool 
no interior, maçã, lanterna, fios de cobre, carrinho movido a energia solar, 
conversor de energia eólica em elétrica, pilha, isqueiro, pederneira, garrafa 
com água e ímã.  
Proposta de ação:  

• Apresentação da situação-problema.  
• Aplicação de diagnose conceitual. 
• Apresentação dos objetos propostos na atividade prática. 
• Análise discente, visual e manual, dos objetos expostos.  
• Interação, das equipes, com os objetos apresentados. 
• Relação com a situação-problema. 
• Discussão temática com toda a turma. 
• Análise docente sobre a atividade prática (AP). 
• Realização de trabalho coletivo (TC) de cada equipe. 

Atividade proposta para análise: trabalho coletivo (TC) e análise da 
participação na atividade prática (AP). 
Análise da percepção discente sobre a aula: sim. 
Tipo de análise desenvolvida pelo pesquisador: aula interativa com 
observação direta intensiva. 

2 
h/aula 

5 
Estados da 
matéria e 

mudança de 
estado físico 

Adequação inicial à proposta: alunos em grupos. 
Situação-problema: É apresentada por meio de fichas, denominadas de 
fichas de atividades experimentais, dois experimentos.  Pergunta-se ao aluno 
sobre o que ele entendeu observado e como ele pode explicar o que 
aconteceu no experimento. Ficha 01: Como se formam gotículas de água sob 
um vidro sobre um bule? ; Ficha 05: Como cubos de gelo em um recipiente 
com água permitem o aumento do seu volume depois de um tempo? 
Ação orientadora docente: explicação sobre o que se pretende na aula. 
Recurso didático: audiovisual – utilização do filme: Química – volume 1 – A 
história da química e seus conceitos básicos – SBJ produções. Utilização de 
dois capítulos: Os estados físicos da matéria e Mudança do estado físico da 
matéria. 
Após exibição, deve-se realizar o convite à reflexão sobre a temática, ligando 
à situação evidenciada no cotidiano. 
Impressão de esquema das transformações do estado físico da água para 
avaliação individual. 
Recurso prático: garrafa de 600ml de plástico com tampa mais 10 ml de 
álcool. 

2 
h/aula 
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Proposta de ação:  
• Apresentação da situação-problema.  
• Apresentação de situação prática através de fichas adaptadas para 

as atividades práticas, como: 
 Ficha água 1: efeitos da temperatura sobre a água - 

evaporação e condensação (mudanças de estado) – 
adaptada. Fonte: 
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/11117  

 Ficha água 5: efeitos da temperatura sobre a água - fusão 
(mudanças de estado) – adaptada. Fonte: 
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/11085 

• Leitura e análise das folhas de atividades experimentais em 
ciências. 

• Apresentação do experimento prático: garrafa de plástico contendo 
álcool no seu interior. 

• Formulação prévia, em equipe, das respostas das folhas das 
atividades experimentais. 

• Apresentação de recurso audiovisual – filme. 
• Discussão temática com toda a turma. 
• Relação com a situação-problema. 
• Confecção final dos trabalhos docentes – oportunidade de aprender 

com os erros. 
• Análise docente sobre a atividade. 
• Observação: foi relembrado o conceito de matéria e energia e 

apresentado o de corpo e objeto para o ensino de ciências.  
• Próxima aula: realização da avaliação de aprendizagem TI e APS. 

Sugestão de trabalho sobre a mudança dos estados físicos da 
matéria – não contou no sistema de avaliação. 

Atividade proposta para análise: Trabalho coletivo (TC). O trabalho 
individual (TI) e a apresentação oral (APS) foram realizados na aula posterior. 
Tipo de análise desenvolvida pelo pesquisador: aula interativa com 
observação direta intensiva. 

6 

Propriedades da 
matéria (gerais e 

específicas) / 
Energia 

(manifestações 
e 

transformações 
da energia) 

Adequação inicial à proposta: conjunto com todos os alunos. 
Situação-problema: como medir o volume da esfera metálica utilizando os 
materiais disponibilizados no início da aula?  
Ação orientadora docente: explicação sobre o que se pretende na aula. 
Alguns materiais são apresentados aos alunos como proveta e béquer. 
Também é ensinado a tarar a balança e a utilização da mesma para a 
atividade. 
Recurso didático: variedade de objetos relacionados ao tema e dispostos 
sobre a mesa, como balança de bancada (portátil), esponja, óleo, sal, pedras, 
béquer ou garrafa plástica cortada ou copo de vidro, rolha, proveta, ímã, fio 
de cobre, pedaços de metal, esferas metálicas e maçã. 
Proposta de ação:  

• Apresentação das situações-problema: Como medir o volume de 
uma pedra utilizando os materiais disponibilizados na aula?  

 Questões secundárias: Qual propriedade da 
matéria explica a água ter subido de nível?; Se a 
esfera metálica tem massa X, qual é a densidade 
dela em g/cm3? Por que a esfera metálica afunda 
na água? Referência: Ciências novo pensar: 
química e física, 9º ano / Demétrio Gowdak, 
Eduardo Lavieri Martins et al, 1ª ed. – São Paulo : 
FTD, 2012. 

• Ação orientadora docente. 
• Apresentação oral das palavras-chave utilizadas na aula. 
• Apresentação oral das palavras-chave e objetos disponibilizados 

na aula – o nome de cada um e o funcionamento, caso seja 
necessário, como o uso da balança. 

• Construção e/ou apresentação dos conceitos a partir das palavras-
chave associadas ao material prático que o representa, como: A) 
propriedades gerais da matéria: massa, volume, impenetrabilidade, 
compressibilidade e divisibilidade; B) propriedades específicas da 
matéria: químicas, organolépticas e físicas, como ponto de fusão, 
ponto de ebulição, densidade absoluta, propriedade magnética, 
maleabilidade, ductibilidade e dureza. 

• Tentativa prática de solução da situação-problema. 
• Análise docente sobre a atividade. 
• Demonstração do resultado esperado na situação-problema. 
• Discussão temática com toda a turma. 

Atividade proposta para análise: após a apresentação do problema, são 
dispostos todos os conceitos relacionados ao tema e, em seguida, pede-se 
para que os alunos relacionem objetos e conceitos. Na medida do possível 

2 
h/aula 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/11117
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/11085
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eles explicam as suas escolhas e enunciam os conceitos apresentados sem 
a utilização de vocabulário científico. A aula contou como AP. 
Tipo de análise desenvolvida pelo pesquisador: aula prática com 
observação direta intensiva. 

 
Semana de 
avaliação do 

bimestre. 

Avaliação individual escrita. 
 
Autoavaliação. 

2 
h/aula 

7.a Substância pura 
e misturas 

Adequação inicial à proposta: conjunto com todos os alunos. 
Aula com observação direta intensiva com entrevista. 
Situação-problema: não aplicável 
Ação orientadora docente: não aplicável 
Recurso didático: exposição oral, marcador de quadro e lousa. 
Proposta de ação:  
Atividade proposta para análise: não aplicável 
Tipo de análise desenvolvida pelo pesquisador: aula interativa com 
observação direta intensiva. 

2 
h/aula 

7.b Substância pura 
e misturas 

Adequação inicial à proposta: conjunto com todos os alunos. 
Situação-problema: Quais substâncias utilizadas na cozinha e/ou residência 
podem ser classificadas como substâncias puras e misturas? 
Ação orientadora docente: há a explicação sobre o que vai ser feito na aula, 
primeiro na apresentação dos materiais e segundo a participação dos alunos 
durante a atividade. 
Recurso didático: atividade prática com experimento. Materiais utilizados: 
grafite, leite, detergente, água, óleo de cozinha, óleo lubrificante para casa, 
açúcar, sal, corante alimentício (duas cores de preferência), placa de petri, 
lâmina para microscopia, espátula, luva de borracha, palito de dente, béquer, 
tubos de ensaio com plugs de borracha, estrutura de apoio para tubos de 
ensaio (preferencialmente, estante para tubos de ensaio) vidros (5 ou 10 ml) 
para armazenamento, proveta (100 ml), microscópio óptico, copos 
descartáveis (5 unidades) e papel (toalha ou higiênico). Cartões ou pedaços 
de folha com os conceitos relacionados ao tema. 
Proposta de ação:  

• Apresentação da situação-problema.  
• Apresentação dos objetos propostos. 
• Apresentação dos conceitos (oralmente) de substância pura e 

mistura para posterior classificação. 
• Atividade interativa – identificação por rótulos: substância pura 

simples (ex: O2, grafite); substância pura composta (ex: água); 
mistura homogênea (ex: água + álcool, água + açúcar etc); mistura 
heterogênea (ex: água + areia, água + óleo, leite integral “in natura” 
etc). 

• Análise docente sobre a atividade (AP + APS – participação oral). 
• Demonstração de outras atividades práticas (sem o uso da lousa) 

– uso do microscópio. 
• Discussão temática final com toda a turma. 
• Discussão sobre a percepção dos alunos em relação à aula 7.a. 

Atividade proposta para análise: interação com a prática (atividade 
interativa) AP mais participação oral que contou como APS. 
Tipo de análise desenvolvida pelo pesquisador: aula interativa com 
observação direta intensiva com entrevista despadronizada e direcionada aos 
alunos que contribuíram ativamente durante o transcorrer da aula. 

2 
h/aula 

8 Separação de 
substâncias 

Adequação inicial à proposta: conjunto com todos os alunos. 
Situações-problema: O que há dentro de uma pilha?; Como são separados 
os materiais utilizados na construção civil?; Como ocorre a separação de 
substâncias em um filtro de água? 
Ação orientadora docente: deve-se explicar o tipo de proposta e análise que 
será realizada na condução do trabalho. São definidos critérios de segurança 
e de participação na aula. Previamente devem-se deixar todos os materiais e 
recursos disponibilizados em uma mesa que, no caso, geralmente é a do 
professor. Observação: o professor já deve se deslocar com um pouco de 
antecedência para, justamente, deixar tudo organizado. 
Recurso didático: materiais para aula prática, como: béquer, funil, pisseta, 
alicate, água destilada (100 ml), papel toalha ou higiênico (para limpeza), 
luvas de borracha, cinco potes plásticos (reaproveitáveis), chave de fenda 
pequena, espátula de laboratório, filtro de papel pequeno (utilizado para fazer 
café), saco plástico para coleta do lixo, pilhas, multímetro, refil usado de filtro 
de água. Também foram entregues duas folhas: um roteiro da aula prática de 
abertura da pilha e uma folha contendo o mapa conceitual dos conteúdos 
pregressos mais os novos.  
Proposta de ação:  

2 
h/aula 
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• Apresentação da situação-problema.  
• Apresentação dos materiais contidos nos Recursos Didáticos, 

seguida da entrega das folhas: 
 Folha (01) orientadora da atividade prática 

(abertura da pilha); texto extraído de: CRUZ, 
Roque; GALHARDO FILHO, Emílio. 
Experimentos de química - em microescala, 
com materiais de baixo custo e do cotidiano. 
Editora Livraria da Física, 2004. 

 Folha (02) de mapa conceitual de revisão de 
conceitos novos e prévios; texto extraído de: 
CANTO, Eduardo Leite; PERUZZO, Francisco 
Miragaia. Química na abordagem do 
cotidiano. 5ª Edição, v. 1, 2009. 

• Leitura em voz alta de cada etapa da folha 01 de acordo com a 
sequência prática.  

• Apresentação de palavras-chave do conteúdo de separação de 
substâncias, referência: GOWDAK, Demétrio; MARTINS, Eduardo. 
Coleção Ciências novo pensar: química e física, 9º ano. São Paulo: 
FTD, 2012. 

• Relação com a situação-problema. 
• Demonstração da atividade prática com interação dos alunos. 

Estímulo à formação de conceitos. 
• Discussão temática com a turma. 
• Avaliação de aprendizagem discente (TI – resumo descritivo da 

atividade prática). 
• Análise docente sobre a atividade (AP + APS – participação oral). 
• Observação: as expectativas alcançadas podem estar relacionadas 

à composição e descarte de substâncias no meio e a relação do 
contexto com a Lei de Crimes Ambientais (9605/1998). 

Atividade proposta para análise: interação com a prática (atividade 
interativa) mais participação oral. Os alunos são convidados a produzirem um 
relatório com base na aula. O mapa conceitual (referente a aula 07) apresenta 
lacunas para serem preenchidas e entregues como atividade individual na 
próxima aula. O relatório individual e a atividade do mapa conceitual contam 
como TI, a interação na atividade prática conta como AP e a participação e 
oralidade como APS. 
Tipo de análise desenvolvida pelo pesquisador: aula interativa com 
observação direta intensiva. 

9 A estrutura do 
átomo 

Adequação inicial à proposta: alunos em grupos.  
Situação-problema: Qual é a unidade fundamental de tudo que nos rodeia?; 
Formulação de perguntas secundárias: “O que é tudo?” e “O que é unidade 
fundamental?”. 
Ação orientadora docente: os alunos são apresentados ao conceito de 
átomo, seguindo a apresentação de um modelo.  
Recurso didático: são entregues cópias sobre o tema integrante do livro 
utilizado como produto dessa pesquisa. Apresentação de modelos atômicos. 
Proposta de ação: 

• Apresentação da situação-problema. 
• Análise diagnóstica sobre a concepção prévia dos alunos de acordo 

com situação-problema exposta. Cada aluno escreve sua opinião e 
a folha roda pela sala. 

• Análise das concepções prévias. 
• Relação com a situação-problema. 
• Construção dos conceitos apresentados pelos alunos. Obs: 

tentativas de erro levaram aos acertos. Aula expositiva a partir das 
concepções prévias que foram delineando o conceito de átomo. 

• Apresentação do modelo. 
• Verificação do reconhecimento imagético do átomo. 
• Leitura e compreensão do texto extraído das matrizes do produto 

didático desenvolvido na pesquisa, sobre o assunto em questão, 
primariamente encontrados na página 32 e 33. 

• Entrega de texto complementar, leitura e pesquisa para a 
realização de resumo com base nas páginas 212 e 213 do livro de 
BARROS, Carlos; PAULINO, Wilson Roberto. Física e química. 
Ática, 2013. 

Atividade proposta para análise: atividade escrita em grupo, resumo e 
participação oral. A produção do exercício escrito conta como TC, assim como 
o resumo sobre os átomos e suas teorias, contabilizando duas atividades 
coletivas. Também foi pontuada a participação oral contando em APS. 
Tipo de análise desenvolvida pelo pesquisador: aula interativa com 
observação direta intensiva. 

2 
h/aula 

10 Introdução à 
tabela periódica 

Adequação inicial à proposta: alunos em grupos. 
Situação-problema: Qual é a função da tabela periódica? 

2 
h/aula 
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Ação orientadora docente: realiza-se uma breve explicação sobre a tabela 
periódica, seque-se uma rápida apresentação da tabela periódica. Depois os 
alunos são convidados a participar de uma atividade interativa de montagem 
de uma tabela periódica fracionada 
Recurso didático: são entregues cópias sobre o tema, integrante do livro 
utilizado como produto dessa pesquisa. Diálogo inicial tomando como base a 
situação-problema. Leitura textual posterior. Além disso, os alunos recebem 
uma tabela periódica recortada em grupo para realização de atividade 
interativa. 
Proposta de ação:  

• Apresentação da situação-problema. 
• Apresentação introdutória do conteúdo.  
• Exposição visual da tabela periódica, curto período de tempo, não 

totaliza 2 minutos 
• Apresentação de atividade interativa e lúdica do tipo jogo quebra-

cabeça sobre a tabela periódica e posterior montagem em grupo. 
• Registro fotográfico para comparação de resultados e relação do 

erro com o que é esperado de acordo com a matriz original da 
tabela.  

• Comparação com a tabela periódica original. 
• Discussão temática com toda a turma. 
• Relação com a situação-problema. 
• Leitura de texto complementar. 
• Participação de atividade interativa. 
• Análise docente sobre a atividade. 
• Observação: as fotos podem ser utilizadas na confecção de 

questão em prova que aborde o tema. 
Atividade proposta para análise: participação na atividade interativa e 
lúdica realizada entre os grupos. A atividade foi pontuada como AP no 
desenvolvimento do jogo da tabela periódica e como APS durante a 
participação oral. 
Tipo de análise desenvolvida pelo pesquisador: aula interativa com 
observação direta intensiva. 

11 
Semana de 
avaliação do 

bimestre. 

Avaliação individual escrita. 
 
Autoavaliação. 

2 
h/aula 

12 Conselho de 
Classe 

 2 
h/aula 

Observação: Aula nº (aplicação do método): é o número de aulas destinado à aplicação do método. Servem para 
enumerar as atividades relacionadas à pesquisa. 
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APÊNDICE 4: Modelo de plano de aula 

AULA 01 – METODOLOGIA CIENTÍFICA 08/03/2016 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

Objetivos  A atividade tinha como objetivo permitir que os alunos desenvolvessem 
a capacidade de relacionar o contexto de uma matéria cotidiana à luz 
da ciência e seus conceitos. 

Sequência 
didática 

 Alunos em equipe. 

Apresentação da situação-problema.  

Leitura em voz alta (professor): matéria do Jornal o Globo sobre: 
“Estudos indicam que a água da CEDAE contém coliformes fecais”. 

Entrega do texto, seguida da leitura: Método Científico, página 22, Tito 
e Canto 1, Moderna Plus – Química – Química na abordagem do 
cotidiano. Obs: o texto não define os conceitos utilizados nas etapas da 
metodologia científica.  

Análise da percepção dos alunos sobre o texto complementar lido. 

Apresentação escrita na lousa das etapas do método científico. 

Discussão sobre a questão apresentada na situação-problema e sua 
relação com o método científico. Construção do conhecimento através 
da relação dos dados extraídos do jornal e a exposição das etapas do 
método científico. O professor, junto aos alunos, constrói o 
conhecimento. 

Ação discente  Leitura/ouvinte do texto jornal  Leitura texto complementar  
Relação com a situação-problema  Discussão  Construção 
conceitual. 

 

  

Avaliação de 
aprendizagem 

 Não aplicado. 

Segmento – 
Disciplina 

 Visão Geral 

EJA noturna 

IX fase - Ciências 

Preparado por 

Rafael B Cunha 
 

 Abordará os principais conceitos sobre a metodologia científica, a 
ciências e suas etapas. O aluno deve reconhecer a ciência como 
formadora do conhecimento elaborado, que necessita de estudo, 
testagem e comprovação, diferindo do senso comum. 

Materiais Necessários 

- Texto extraído de jornal. 
- Texto: Método Científico, 

página 22, Tito e Canto 1, 
Moderna Plus – Química – 
Química na abordagem do 
cotidiano. 

Recursos Adicionais 

 

Observações Adicionais 

Em momento nenhum o 
conceito sobre as etapas do 
método científico deve ser 
apresentado. Os alunos 
através da lógica vão 
relacionando o conceito ao 
que eles acham que deva 
ser, dessa forma valorizando 
seus conhecimentos prévios 
. 
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APÊNDICE 5: Questionário relacionado à situação-problema da aula 02. 
1) Você anunciaria a sua descoberta de acordo com a situação-problema apresentada? 
2) Qual é a sua concepção sobre a ciência? 
3) Qual é o resultado da argumentação do grupo em relação à situação-problema? 
4) Qual é a sua percepção sobre a aula? 

APÊNDICE 6: Tabela desenvolvida para a atividade desenvolvida na aula 06.  
Aula 06           Profº Rafael B Cunha EJA IX Fase 2016 

Atividade associativa das palavras-chave com os objetos 
(tentativa de formulação de conceitos) 

A) propriedades gerais da matéria:  

Balança, esponja, óleo, sal, pedras,  
 
 

béquer ou garrafa plástica cortada ou  
 
 

copo de vidro, rolha, proveta, ímã, fio de  
 
 

cobre, pedaços de metal, álcool, vela,  
 
 

placa de petri, água e maçã. 

massa 
volume 
impenetrabilidade 
compressibilidade 
divisibilidade 

B) propriedades específicas da matéria: 
b.1) químicas 
b.2) organolépticas  
b.3) físicas: 

ponto de fusão 
ponto de ebulição 
densidade absoluta 
propriedade magnética 
maleabilidade 
ductibilidade 
dureza 

 

APÊNDICE 7: Molde desenvolvido para a atividade desenvolvida na aula 07.  
 

 

Substância pura 
simples 

Substância pura 
composta 

Mistura 
homogênea 

Mistura 
heterogênea 
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APÊDICE 8: Fotos de atividade desenvolvida na aula 10 
 
Figura – material utilizado na atividade da aula 10. 

 
 
 
 

Figura – material preparado para uso na aula 10. 
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APÊNDICE 9: Prova tradicional (PR) aplicada no final do 1ºPL 

 
1) Leia o texto e complete as lacunas com uma das duas opções sugeridas nos campos entre 
parênteses. 

(...) A partir daí, deve decidir qual será o ______________ (problema/hipótese) e investigar e 
elaborar ____________________ (resultados/experimentos) de laboratório, que lhe 
permitirão executar _____________________ (observações/conclusões) experimentais. 
Fonte: texto extraído de livro Química – Química na abordagem do cotidiano, volume 1. Tito e Canto. 

 
2) Leia o texto a seguir. 
“Não devemos aceitar um princípio geral apenas da lógica, mas provar sua aplicação a cada fato; 
porque é nos fatos que devemos buscar princípios, e esses devem sempre estar de acordo com os 
fatos.” 

Aristóteles.  
De acordo com a aula de ciência e tecnologia, explique o que você entende sobre a citação de 
Aristóteles. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
3) Leia o texto a seguir e faça o que se pede. 
A Petrobras estima em US$ 14,3 bilhões (R$ 44,8 bilhões) o prejuízo mínimo que terá com o Complexo 
Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), em Itaboraí (RJ). No cálculo estão investimentos que não 
poderão ser recuperados e gastos com manutenção durante a paralisação da obra. A estimativa está 
em documento apresentado pela estatal, em fevereiro, ao Tribunal de Contas da União (TCU) ao qual 
o jornal O Globo teve acesso. Um processo no TCU examina irregularidades no Comperj, 
empreendimento no qual, segundo a Operação Lava Jato, houve participação de cartel de empreiteiras 
e pagamento de propina a diretores e políticos em troca de contratos. O projeto é considerado o maior 
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 
Fonte: http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/comperj-dara-prejuizo-minimo-de-r-45-bi-a-petrobras-diz-
jornal/ 
 
Qual é a relação entre o texto e o município de Itaboraí? Cite as causas e consequências desse 
empreendimento local. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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4) Leia o texto a seguir e faça o que se pede. 

Brasil, rico em fontes de energias limpas 

A maior fonte de energia elétrica do Brasil provém das usinas hidrelétricas, 75%. Estima-se que o potencial 
hidráulico do Brasil seja da ordem de 260 GW – segundo dados do Atlas de Energia Elétrica do Brasil, Aneel, 2008. 
Isso devido às grandes reservas de água doce de nosso país e a um relevo favorável, pois maior parte do território 
nacional encontra-se num relevo de planalto, o que facilita a geração da energia devido à força da água. Mas 
também temos um grande potencial para utilizarmos recursos naturais e energias renováveis, como a eólica e a 
solar. O Brasil é favorecido em termos de ventos, pois caracterizam-se por uma presença duas vezes maior do 
que a média mundial e somos privilegiados em termos de radiação solar. Mas mesmo com todas essas vantagens, 
ainda produzimos energia térmica através da queima de carvão, ou através das usinas nucleares de angra I e II. 
E, ainda, importamos uma parcela considerável de energia. Sabemos que estes tipos de energias são prejudiciais 
ao meio ambiente e contribuem para o aquecimento global, ou até em acidentes catastróficos, no caso das usinas 
como já ocorridos no mundo, por exemplo o acidente de Chernobyl e, recentemente, no Japão, na usina de 
Fukushima. Devemos pensar no futuro, deixarmos de lado o consumo destas energias prejudiciais ao planeta, e 
cobrarmos investimentos das autoridades competentes no uso de energia renovável. Os dados comprovam que 
o Brasil pode ser uma grande potência no uso dessas energias. Segundo o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro de 
2010, temos um potencial de geração de energia eólica de 143,5 mil MW. Isto é apenas um exemplo de quão 
amplo é nosso potencial para gerarmos energias limpas e renováveis. 

Fonte: http://guiadoestudante.abril.com.br/blogs/redacao-enem-vestibular/2013/10/21/analise-da-redacao-
do-vestibular-2013-da-ufsc-fontes-de-energia-no-brasil/ 
 
Responda as questões a seguir. 

a) Qual é a temática central abordada no texto? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

b) Você observa alguma relação entre a energia abordada no texto e a que estudamos no início 
do período? Justifique. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

c) Qual é a diferença entre o conceito de matéria e energia? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
5) Diferencie os fenômenos químicos dos físicos. 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 10: Prova tradicional (PR) aplicada no final do 2ºPL 

 
 

1) Ao lembrar das propriedades da matéria, pôde-se comprovar o 

lançamento de uma esfera no interior de uma proveta com água. 

Explique o que se tentou provar no tópico propriedades da matéria. 

Propriedades gerais da matéria: massa, volume, 

impenetrabilidade, compressibilidade e divisibilidade. 

 

 

 

2) Vamos recordar a nossa aula sobre substâncias puras e misturas? 

Consegue diferenciar os dois casos nas fotos ao lado?  

   

Você lembra se há a representação de uma substância pura ou composta? E 

se há uma mistura homogênea ou heterogênea? Explique.  

Foto (esquerda): caixa de grafite; 
(foto (direita): tubo de ensaio com 
líquidos. 

Foto: lançamento de esferas de aço na proveta 
contendo água. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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3) Leia o texto procedimental sobre a separação de substância realizada na sala de aula e preencha as lacunas. 

 “Vamos precisar de pelos menos uma pilha, alicate de bico, um par de luvas descartáveis, três recipientes de vidro 

com tampa, papel toalha, 50 ml de ______________ e filtro de papel (do tipo coador de café). 

 Primeiro irá extrair o revestimento _________________ da pilha. Retire o metal que a recobre, composto de 

__________________, guarde-o em recipiente. Irá observar uma pasta, no qual deverá adicionar um pouco de 

_________________ (aproximadamente 5 ml) para dissolver o cloreto de amônio. Passe a mistura pelo filtro de papel, 

separando o cloreto de amônio que, está dissolvido na água, do dióxido de manganês, retido na superfície do papel. Em 

seguida, deixe-o secar e armazene-o. Também guarde o cloreto de amônio. No final observará que restou um bastão 

escuro, feito de ___________________. Armazene-o também, depois de limpá-lo com papel toalha”. 

 

4) Observe os esquemas e faça o que se pede. 

a) Identifique as partes do esquema representativo do átomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Identifique a quantidade de elétrons e o número atômico do sódio (Na). 

 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
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5) Leia o texto a seguir e faça o que se pede. 

Do pó ao cobre  
Reciclagem de sucata eletrônica permite obtenção de matéria-prima 
nobre  
 
Placa de circuito impresso: fonte de matéria-prima valiosa. (Foto cedida 
por Hugo M. Veit) 
Computadores, aparelhos de televisão, rádios e celulares carregam 
muito mais que utilidades e facilidades: quase todos os metais da tabela 
periódica podem ser encontrados em placas de circuito impresso que 
compõem equipamentos eletroeletrônicos em geral. Preocupado em 
impedir que esses metais retornem ao meio ambiente de forma 
inadequada, o engenheiro Hugo Marcelo Veit desenvolveu um processo 
inédito para reciclar sucatas eletrônicas, que envolve métodos 
mecânicos (magnéticos e eletrostáticos) e eletroquímicos. O trabalho foi realizado dentro do programa de pós-
graduação em ciência dos materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).  
“Das placas podemos obter, entre outros elementos químicos, estanho, níquel, ouro, paládio, alumínio, chumbo e, 
principalmente, cobre”, explica Veit. Segundo o pesquisador, de uma tonelada de sucata é possível reaproveitar 53 kg 
de cobre, propiciando uma economia relevante. “Além de recuperar cobre, que é um metal caro, impedimos, por meio 
da separação, que o chumbo contamine o ambiente”, completa.  
 
O processo começa com a separação de materiais que contêm substâncias corrosivas, como baterias, e, em seguida, as 
placas passam por rotores dotados de facas de aço. A sucata é moída duas vezes até que todos os pedaços fiquem com 
menos de 1 mm. Segundo Veit, a moagem libera os metais – faz com que os materiais polímeros e cerâmicos deixem 
de envolvê-los. Depois o pó é peneirado para uma primeira separação, chamada de granulométrica. Em geral os metais 
são mais grossos que as outras substâncias.  
 
Ferro e níquel são, então, retirados da mistura por meio magnético, e os polímeros e cerâmicos, por não serem 
condutores, acabam completamente separados no processo eletrostático. O passo seguinte é a dissolução dos metais 
em ácido sulfúrico para transformá-los em íons, aos quais é aplicada uma diferença de potencial capaz de provocar o 
depósito de um elemento específico, como, por exemplo, o cobre. Veit explica que cada metal tem um potencial elétrico 
característico. Portanto, a aplicação de uma corrente elétrica específica faz com que uma substância se deposite, 
enquanto as outras continuam em solução.  
 
A solução é encerrada em uma espécie de caixa, na qual uma das paredes é um catodo (polo negativo) e outra é um 
anodo (polo positivo). Nesse caso, o catodo é uma chapa de cobre e, quando a solução é submetida a uma corrente 
elétrica, os íons de cobre se depositam na forma sólida sobre a chapa. O processo leva cerca de quatro ou cinco horas 
e até agora só foi feito em escala laboratorial.  
 
Aplicação prática  
A pesquisa provou que, com a reciclagem, é possível obter cobre com 99% de pureza, a um custo equivalente ao da 
retirada do cobre da natureza. O processo traz inegáveis benefícios para o ambiente, uma vez que reduz a necessidade 
de extração do cobre e retém no laboratório metais pesados como o chumbo, cuja dispersão na natureza é muito 
nociva.  
Como o processo nunca foi aplicado em escala industrial, não é possível estimar suas vantagens econômicas. Segundo 
Veit, não existe uma legislação específica que obrigue as empresas a encontrar um destino adequado para esse tipo de 
sucata. Por isso a iniciativa privada não tem interesse em adotar o processo em seus laboratórios.  
A pesquisa de doutorado de Veit – orientada pela engenheira Andrea Moura Bernardes, do Departamento de Materiais 
da UFRGS – foi premiada, na categoria Graduado, na última edição do Prêmio Jovem Cientista, promovido pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Para o pesquisador, a premiação, em março 
passado, foi um grande estímulo para levar seu estudo adiante. Veit já tem em mente um novo projeto: ampliar a 
pesquisa para a reciclagem do produto inteiro e não só das placas. Seu próximo passo será estudar os telefones 
celulares.  

Jaqueline Bartzen  
Especial para Ciência Hoje/PR 
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a) Qual é a finalidade da tabela periódica? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

b) Há legislação específica para o descarte do material eletrônico? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

c) A atividade que fizemos permitiu identificarmos a organização da tabela periódica. Você lembra qual dos modelos 
apresentados é o correto? Marque um X na resposta correta.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

4 3 
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APÊNDICE 11: Avaliação final da percepção do aluno aplicada no final do 2ºPL 
 
1) Por favor, selecione a questão que abordou a aula mais interessante para você e 
justifique a sua escolha.  
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2) De que você mais gostou na pesquisa? 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3) De que você não gostou na pesquisa? 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4) Opcional. Espaço para sugestões. 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Todas as informações são utilizadas para fins de pesquisa. Obrigado! 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Quesitos que definem uma Escola Nova segundo Vasconcellos, 1915. 
“1. A Escola Nova é um laboratório de pedagogia prática. Ela procura desempenhar o papel explorador ou de 
pioneiro das escolas do Estado, mantendo-se ao corrente da psicologia moderna, nos meios que põe em acção, 
e das necessidades modernas da vida espiritual e material, nos objectivos que fixa à sua actividade.” 
“2. A Escola Nova é um internato, porque só a influência total do meio no seio do qual a criança se move e cresce 
permite realizar uma educação plenamente eficaz. O que de modo algum quer dizer que o sistema de internato 
seja considerado como um ideal a ser aplicado sempre e em toda a parte: longe disso. A influência natural da 
família, no caso de ser sadia, é preferível à do melhor dos internatos.” 
“3. A Escola Nova está situada no campo, sendo este o meio natural da criança. A influência da natureza, a 
possibilidade que oferece para se entregar aos divertimentos dos primitivos, os trabalhos dos campos que permite 
realizar fazem dele o melhor auxiliar da cultura física e educação moral. Mas, para a cultura intelectual e artística, 
é desejável a proximidade de uma cidade.” 
“4. A Escola Nova agrupa os alunos em casas separadas, em grupo de dez a quinze alunos sob a direcção 
material e moral de um educador coadjuvado pela esposa ou por uma colaboradora. Convém que os rapazes não 
sejam privados de uma influência feminina adulta, nem da atmosfera familiar que os internatos-casernas não 
conseguem oferecer.” 
 “5. A coeducação dos sexos, praticada nos internatos e até ao fim dos estudos, deu, em todos os casos em que 
pode ser aplicada em condições materiais e espirituais favoráveis, resultados morais e intelectuais incomparáveis, 
tanto para os rapazes como para as raparigas.” 
“6. A Escola Nova organiza trabalhos manuais para todos os alunos, durante pelo menos hora e meia por dia, em 
geral das 14 às 16 horas, trabalhos obrigatórios que, mais que um objetivo profissional, tenham um objectivo 
educativo e um fi m de utilidade individual ou colectiva.” 
“7. Entre os trabalhos manuais, a marcenaria ocupa o primeiro lugar, porque desenvolve a habilidade e a firmeza 
manuais, o sentido da observação exacta, a sinceridade e o domínio de si. A cultura da terra e a criação de 
pequenos animais entram na categoria das actividades ancestrais de que todas as crianças gostam e que 
deveriam ter ocasião de executar.” 
“8. Ao lado dos trabalhos regulamentados, é dado um lugar aos trabalhos livres que desenvolvem os gostos da 
criança, despertam o seu espírito inventivo e engenho.” 
“9. A cultura do corpo é assegurada pela ginástica natural, feita com o corpo nu ou, pelo menos, com o tronco nu, 
e ainda pelos jogos e desportos.” 
“10. As viagens, a pé ou de bicicleta, com acampamento em tenda e refeições preparadas pelas próprias crianças, 
desempenham um papel importante na Escola Nova. Essas viagens são previamente preparadas e servem de 
auxiliares ao ensino.” 
“11. Em matéria de educação intelectual, a Escola Nova procura abrir o espírito por meio de uma cultura geral de 
preferência a uma acumulação de conhecimentos memorizados. O espírito crítico nasce da aplicação do método 
científico: observação, hipótese, verificação, lei. Um núcleo de áreas obrigatórias realiza a educação integral, não 
tanto como instrução enciclopédica, mas como possibilidade de desenvolvimento, por meio da influência do meio 
e dos livros, de todas as faculdades intelectuais inatas da criança.” 
“12. A cultura geral é completada por uma especialização, primeiro espontânea, cultura dos gostos 
preponderantes de cada criança, e depois sistematizada de modo a desenvolver os interesses e faculdades do 
adolescente num sentido profissional.” 
“13. O ensino é baseado nos factos e nas experiências. A aquisição dos conhecimentos resulta de observações 
pessoais (visitas a fábricas, trabalhos manuais, etc.) ou, na falta disso, de observações de outrem recolhidas nos 
livros. A teoria segue sempre a prática, nunca a precede.” 
“14. O ensino é, portanto, baseado também na actividade pessoal da criança. Isso supõe a associação mais 
estreita possível ao estudo intelectual do desenho e dos mais diversos trabalhos manuais.” 
“15. O ensino é baseado, além disso, nos interesses espontâneos da criança: dos 4 aos 6 anos, idade dos 
interesses difusos ou idade do jogo; dos 7 aos 9 anos, idade dos interesses ligados aos objectos concretos 
imediatos; dos 10 aos 12 anos, idade dos interesses especializados concretos ou idade das monografias; dos 13 
aos 15 anos, idade dos interesses abstractos empíricos; dos 16 aos 18 anos, idade dos interesses abstractos 
complexos: psicológicos, sociais, filosóficos. As notícias da escola e do que acontece fora dela dão lugar a lições 
ocasionais e a discussões, quer entre os grandes quer entre os pequenos, que ocupam na Escola Nova um lugar 
de destaque.” 
“16. O trabalho individual do aluno consiste numa pesquisa (nos factos, nos livros, nos jornais, etc.) e numa 
classificação (segundo um quadro lógico adaptado à sua idade) de documentos de todas as espécies, assim 
como em trabalhos pessoais e na preparação de conferências a fazer na aula.” 
“17. O trabalho colectivo consiste numa troca e numa ordenação ou elaboração lógica em comum dos documentos 
particulares.” 
“18. Na Escola Nova, o ensino, propriamente dito, limita-se à parte da manhã (em geral, das 8 horas ao meio dia). 
À tarde, durante uma ou duas horas, conforme a idade, das 16,30 às 18 horas, tem lugar o “estudo” pessoal. As 
crianças com menos de dez anos não têm deveres para fazer sozinhas.” 



159 
 
 

   

“19. Estudam-se poucas áreas por dia, uma ou duas apenas. A variedade nasce, não dos assuntos tratados, mas 
da maneira de tratar os assuntos, sendo postos em funcionamento, alternadamente, diferentes modos de 
actividade.” 
“20. Estudam-se poucas áreas por mês ou por trimestre. Um sistema de cursos, análogo ao que regula o trabalho 
na Universidade, permite a cada aluno ter o seu horário individual.” 
“21. A educação moral, como a educação intelectual, deve fazer-se, não de fora para dentro, pela autoridade 
imposta, mas de dentro para fora, pela experiência e pela prática gradual do sentido crítico e da liberdade. 
Baseando-se neste princípio, algumas Escolas Novas aplicaram o sistema da república escolar (“self-government” 
escolar). A assembleia-geral, formada pelo director, pelos professores, pelos alunos e por vezes mesmo pelo 
pessoal auxiliar, constitui a direcção efectiva da escola. O código de leis é elaborado por ela. As leis são os meios 
que tendem a regular o trabalho da comunidade em vista dos fins por ela prosseguidos. Este sistema altamente 
educativo, quando é realizável, supõe uma influência preponderante do director sobre os “líderes” naturais da 
pequena república.” 
“22. Na falta do sistema democrático integral, a maioria das Escolas Novas são constituídas como monarquias 
constitucionais: os alunos procedem à eleição dos chefes, ou prefeitos, que têm uma responsabilidade definida.” 
 “23. Cargos sociais de todas as espécies podem permitir realizar uma entreajuda efectiva. Esses cargos para o 
serviço da comunidade são confiados alternadamente a todos os pequenos cidadãos.” 
“24. Os prémios ou sanções positivas consistem em oportunidades dadas aos espíritos criativos para aumentar a 
sua capacidade criadora. Aplicam-se aos trabalhos livres e desenvolvem deste modo o espírito de iniciativa.” 
“25. Os castigos ou sanções negativas estão em correlação directa com a falta cometida. Quer dizer que visam 
pôr a criança à altura de, por meios apropriados, atingir melhor, no futuro, o objectivo considerado bom que ela 
atingiu mal ou que não atingiu.” 
“26. A emulação tem lugar sobretudo pela comparação feita pela criança entre o seu trabalho presente e o seu 
trabalho passado, e não exclusivamente pela comparação do seu trabalho com o dos seus companheiros.” 
“27. A Escola Nova deve ser um meio de beleza, como escreveu Ellen Key. A ordem é a primeira condição, o 
ponto de partida. A arte industrial que se pratica e de que se rodeiam as crianças conduz à arte pura, própria para 
despertar, nas naturezas de artistas, os sentimentos mais nobres.” 
“28. A música colectiva, canto ou orquestra, exerce a mais profunda e mais purificadora influência naqueles que 
a amam e que a praticam. As emoções que ela cria não deveriam faltar a nenhuma criança.” 
“29. A educação da consciência moral consiste principalmente, nas crianças, em narrativas que provocam nelas 
reacções espontâneas, autênticos juízos de valor que, repetindo-se e acentuando-se, acabam por ligá-las entre 
si e com os outros. É esse o objectivo da “leitura da noite” da maior parte das Escolas Novas.” 
“30. A educação da razão prática consiste, principalmente, nos adolescentes, em reflexões e em estudos sobre 
as leis naturais do progresso espiritual, individual e social. A maior parte das Escolas Novas observam uma atitude 
religiosa não confessional ou interconfessional, que acompanha a tolerância em relação a diferentes ideais, desde 
que incarnem um esforço em vista do crescimento espiritual do homem.” 

Fonte: baseado em VASCONCELOS, ASF. Une école nouvelle en Bélgique. Paris, Neuchâtel: Delachaux & Niestlé Librairie, 
1915. Observação: o original encontra-se escrito em português de Portugal. 
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ANEXO 2: Planejamento do IX ano da disciplina de Ciências da EJA do Município de 
Itaboraí 
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ANEXO 3: Atividades utilizadas na aula 05. 

Atividades 

Experimentais 

em Ciências 

Água Ficha 1 

    Materiais: água, um recipiente para aquecer a água (panela), um vidro e um 

fogão.  

1. Leve o recipiente com água ao 

fogão.  

2. Espere a água começar a ferver.  

3. Ponha o vidro por cima do 

recipiente, mas sem tocar nele.  

4. Espere um momento.  

  

O que observou? Por que isso aconteceu?  

  

  

 

 
 

Atividades 

Experimentais 

em Ciências 

Água Ficha 5 

    Materiais: água, um frasco de boca larga, cubos de gelo e uma caneta de acetato. 

1. Encha ao meio o frasco com água. 
2. Marque o nível da água com a caneta de 

acetato. 
3. Deite os cubos de gelo dentro do frasco. 
4. Aguarde cerca de 10 minutos. 

  

  
O que observou? Por que isso ocorreu?  

   

  

  

 
 

Fonte: Esta obra está licenciada sob uma Licença Creative Commons. Centro de Competência CRIE - 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (http://cccrie.fc.ul.pt). 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pt/
http://nonio.fc.ul.pt/
http://nonio.fc.ul.pt/
http://cccrie.fc.ul.pt/
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ANEXO 4: Figura utilizada na aula mudança de estado físico. 

 
Fonte: http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/marcirio/mudancas_estados/lacuna3.htm 

 
 
 
 
 
 
 

http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/marcirio/mudancas_estados/lacuna3.htm
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ANEXO 5: Imagem da tabela periódica utilizada como modelo em atividade 
desenvolvida na aula 10.  

 
Fonte: Tabela Periódica – By Periodic_table.svg: Cepheusderivative work: OTAVIO1981 - This file was derived fromPeriodic 

table.svg:tjokh´fgkh´hfgokhfyiujujfgjjjhiuud[, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25816392 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25816392
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