
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO DE JANEIRO 

 

Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ensino de Ciências 

PROPEC 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 

Campus Nilópolis 

 

 

 

 

Elisa Soares de Lima Caetano 

 

 

PARTICULARIDADES NO ENSINO DE CIÊNCIAS:  

A EJA e os desafios na formação docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilópolis, RJ 

2019



 

Elisa Soares de Lima Caetano 

 

 

 

 

 

 

PARTICULARIDADES NO ENSINO DE CIÊNCIAS: 

A EJA e os desafios na formação docente 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, 

modalidade profissional, como parte dos requisitos 

necessários para obtenção do título de Mestre em Ensino 

de Ciências. 

 

 

 

 

 

Orientadora: Prof. Dra. Valéria da Silva Vieira 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilópolis, RJ 

2019



 

 

Elisa Soares de Lima Caetano 

 

 

PARTICULARIDADES NO ENSINO DE CIÊNCIAS: 

A EJA e os desafios na formação docente 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, 

modalidade profissional, como parte dos requisitos 

necessários para obtenção do título de Mestre em Ensino 

de Ciências. 

 

 

 

 

Data de aprovação: ______/_____/ 2019. 

 

 

___________________________________________________________ 

Prof. Dra. Valéria da Silva Vieira  

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 

 

 

___________________________________________________________ 

Prof. Dr. Alexandre Lopes de Oliveira  

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 

 

 

___________________________________________________________ 

Prof. Drª. Lígia Cristina Ferreira Machado – PPG em Educação em Ciências e Matemática – 

UFRRJ  

 

 

 

 

Nilópolis, RJ 

2019



 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha orientadora, prof. Dra. Valéria da Silva Vieira, por toda sua dedicação, atenção e 

cuidado em cada detalhe deste trabalho acadêmico. Obrigada pela oportunidade de 

crescimento como professora-pesquisadora e pela realização deste trabalho. Minha admiração 

sempre! 

 

Agradecimento especial ao meu companheiro Piá, pela cumplicidade na escrita, na vida e no 

novo amor.  

 

À minha mãe, que através de sua luta e trabalho proporcionou os meios para eu conseguir 

estudar.  

 

À minha vó Rosa, por todo cuidado e por sempre acreditar em mim! 

 

À minha amiga, prima e irmã, Ana Paula, por entender minha ausência e por ser um exemplo 

de mulher para mim. 

 

Agradecimento especial à Lana Claudia Fonseca, por me “iniciar” na Educação e tantos 

outros caminhos. Gratidão! 

 

Às minhas amigas Ana Claudia, Lígia e Ruth pelas conversas, risadas e momentos de leveza 

quando as coisas pareciam difíceis. 

 

A todo corpo docente do PROPEC, pelas excelentes aulas, pelas discussões e reflexões e, 

principalmente, por descortinarem a educação científica crítica. 

 

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, pela excelência na 

condução do mestrado, permitindo um crescimento profissional e pessoal muito grande. 

 

Às minhas amigas e amigos de turma: Annelize, Ana Paula, Amanda, Alexandra, Aline, 

Cristiana, Mariana, Jorge, Lucas e Peterson, pelo companheirismo, pelo acolhimento e 

risadas. Vocês são maravilhosos! 

 

À toda equipe do Colégio Estadual Barão de Tefé pela ajuda, compreensão, troca e 

participação nessa etapa. Sou muito grata a vocês! 

 

Às minhas alunas e alunos da Educação de Jovens e Adultos, que a cada dia me ensinam que 

a educação se dá através do diálogo, da escuta, do acolhimento e da amorosidade. Eu sou 

porque nós somos. Obrigada por tudo! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Mas ele desconhecia 

Esse fato extraordinário: 

Que o operário faz a coisa 

E a coisa faz o operário. 

De forma que, certo dia 

À mesa, ao cortar o pão 

O operário foi tomado 

De uma súbita emoção 

Ao constatar assombrado 

Que tudo naquela mesa 

- Garrafa, prato, facão - 

Era ele quem os fazia 

Ele, um humilde operário, 

Um operário em construção. 

Olhou em torno: gamela 

Banco, enxerga, caldeirão 

Vidro, parede, janela 

Casa, cidade, nação! 

Tudo, tudo o que existia 

Era ele quem o fazia 

Ele, um humilde operário 

Um operário que sabia 

Exercer a profissão. 

 

Vinicius de Moraes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha filha Maíra 

Parte de mim 

Amor além de mim



 

 

CAETANO, E. S. L. PARTICULARIDADES NO ENSINO DE CIÊNCIAS: a EJA e os 

desafios da formação docente. 2019. _______f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino 

de Ciências). Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências (PROPEC), Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), Campus Nilópolis. 

Orientadora: Profa. Dra. Valéria da Silva Vieira. Rio de Janeiro, 2019. 

 

 

RESUMO 

 

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

especificidades próprias, e como tal, carece de formação específica para atuação na mesma. 

Contudo, percebe-se na literatura acadêmica que os professores que atuam na EJA são quase 

sempre de caráter voluntário e sem uma preparação que dê base suficiente para uma atuação 

crítica nesta modalidade. Quando nos debruçamos no ensino de ciências, verificamos ainda 

uma falta de articulação entre este campo de saber e esta modalidade de ensino. O presente 

trabalho buscou, assim, investigar e trazer para reflexão o desafio da contínua formação dos 

docentes de ciências que atuam na EJA. Para tanto foi elaborada uma revista digital, como 

produto educacional, para professores de ciências que atuam na EJA. A revista digital EJA em 

AÇÂO é uma ferramenta didática para auxiliar os docentes das ciências naturais. Utilizou-se, 

para isso, a realização de uma pesquisa qualitativa por meio de questionários, com alunos de 

uma turma de um curso lato sensu intitulado especialização em Educação de Jovens e Adultos 

e com professores de ciências da rede estadual, atuantes na referida modalidade. Os dados 

foram analisados por meio da Análise de Conteúdo de Bardin (2016). Como referencial 

teórico, nos apoiamos em autores como Haddad e Di Pierro (2000), Maurice Tardif (2002), 

Paulo Freire (1987, 1997) e Francisco Imbérnon (2010). Verificamos, assim, por meio deste 

trabalho, que a formação inicial dos professores pode não ser suficiente para abarcar as 

questões referentes às especificidades da EJA. Foi possível constatar, ainda, que muitos 

desses docentes buscam a formação continuada como uma maneira de compensar as lacunas 

deixadas pela formação inicial. Não havendo uma articulação consistente entre formação 

inicial, formação continuada e atuação docente. Destacamos também que a formação dos 

professores de ciências para essa modalidade ainda tem ligação latente com ausência ou com 

carga horária pouco significativa sobre o ensino de jovens e adultos. Faz-se importante pensar 

em distintas metodologias de ensino a fim de oportunizar o desenvolvimento de uma 

educação científica crítica. 

 

Palavras-chave: EJA, ensino de ciências, formação de professores, revista digital. 
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ABSTRACT 

 

The Education of Youths and Adults (EYA) is a modality of basic education that has its own 

specificities, and as such, it lacks specific training to act in it. However, it can be seen in the 

academic literature that the teachers who work in the EYA are almost always voluntary in 

nature and without a preparation that provides sufficient basis for a critical performance in 

this modality. When we look at science teaching, we still see a lack of articulation between 

this field of knowledge and this modality of teaching. The present work sought to investigate 

and bring to the reflection the challenge of the continuous training of science teachers who 

work in the EYA. For that, a digital magazine was developed as an educational product for 

science teachers who work in the EYA. The digital journal EJA in AÇÂO is a didactic tool to 

help teachers of the natural sciences. For this purpose, a qualitative research was carried out 

through questionnaires, with students from a lato sensu course entitled Specialization in 

Youth and Adult Education and with state science teachers working in this modality. Data 

were analyzed through the Content Analysis of Bardin (2016). As a theoretical reference, we 

rely on authors such as Haddad and Di Pierro (2000), Maurice Tardif (2002), Paulo Freire 

(1987, 1997) and Francisco Imbérnon (2010). Thus, we have verified that the initial teacher 

training may not be enough to cover the questions related to the specificities of the EJA. It 

was also possible to observe that many of these teachers seek continuous training as a way to 

compensate for the gaps left by the initial training. There is no consistent articulation between 

initial training, continuing education and teaching performance. We also emphasize that the 

training of science teachers for this modality still has latent connection with absence or with 

little significant workload on the teaching of youth and adults. It is important to think of 

different teaching methodologies in order to facilitate the development of a critical scientific 

education. 
 

Keywords: EYA, Science teaching, teachers’ formation, digital magazine. 



 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Categorização da pergunta 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 

Quadro 2: Categorização da pergunta 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 

Quadro 3: Categorização da pergunta 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 

Quadro 4: Categorização da pergunta 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

Quadro 5: Categorização da pergunta 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 

Quadro 6: Categorização da pergunta 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 

Quadro 7: Categorização da pergunta 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 

Quadro 8: Categorização da pergunta 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

Quadro 9: Categorização da pergunta 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65 

Quadro 10: Primeira impressão da Revista EJA em AÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89 

Quadro 11: Layout da Revista EJA em AÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 

Quadro 12: Relação dos textos da revista EJA em AÇÃO com a prática pedagógica . . . 91 

Quadro 13:  Opinião sobre as seções da revista EJA em AÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92 

Quadro 14: Relação dos vídeos da revista EJA em AÇÃO para a reflexão da prática 

pedagógica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

94 

Quadro 15: Opinião sobre a seção “Recursos e Ideias para o professor” da revista EJA 

em AÇÃO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

95 

Quadro 16: Relevância dos links para quem atua na EJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97 

Quadro 17: Opinião da revista EJA em AÇÃO  no auxílio da prática pedagógica . . . . .  98 

Quadro 18: Avaliação e sugestão da revista EJA em AÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  00 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Mapa de Seropédica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

Figura 2: Visão frontal do Colégio Barão de Tefé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 

Figura 3: Capa do filme O Segredo de Beethoven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52 

Figura 4: Capa da revista EJA em AÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 

Figura 5: Sumário da revista EJA em AÇÃO – página 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

Figura 6: Primeira seção da revista EJA em AÇÃO – página 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73 

Figura 7: Segunda seção da revista EJA em AÇÃO – página 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74 

Figura 8: Segunda seção da revista EJA em AÇÃO – página 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74 

Figura 9: Terceira seção da revista EJA em AÇÃO – página 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75 

Figura 10: Terceira seção da revista EJA em AÇÃO – página 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76 

Figura 11: Terceira seção da revista EJA em AÇÃO – página 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76 

Figura 12: Quarta seção da revista EJA em AÇÃO – página 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77 

Figura 13: Quinta seção da revista EJA em AÇÃO – página 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78 

Figura 14: Sexta seção da revista EJA em AÇÃO – página 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79 

Figura 15: Sexta seção da revista EJA em AÇÃO – página 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 

Figura 16: Sexta seção da revista EJA em AÇÃO – página 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 

Figura 17: Sexta seção da revista EJA em AÇÃO – página 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81 

Figura 18: Sexta seção da revista EJA em AÇÃO – página 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82 

Figura 19: Sexta seção da revista EJA em AÇÃO – página 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82 

Figura 20: Sexta seção da revista EJA em AÇÃO – página 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83 

Figura 21: Sétima seção da revista EJA em AÇÃO – página 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83 

Figura 22: Oitava seção da revista EJA em AÇÃO – página 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84 

Figura 23: Nona seção da revista EJA em AÇÃO – página 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85 

 



 

SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO          12 

1 INTRODUÇÃO          15 

1.1 OBJETIVOS          15 

1.1.1 Objetivo geral        15 

1.1.2 Objetivos específicos       16 

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO       16 

 

2 ABORDAGEM TEÓRICA SOBRE FORMAÇÃO DOCENTE 

E FORMAÇÃO CONTINUADA       17 

2.1 TRAJETÓRIAS         17 

 

3 FORMAÇÃO CONTINUADA        21 

3.1 CONCEPÇÕES ACERCA DA FORMAÇÃO CONTINUADA 

 DE PROFESSORES         21 

3.2 GENEALOGIA DA FORMAÇÃO       24 

 

4 ABORDAGEM HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS  

E ADULTOS NO BRASIL        27 

4.1 TRAJETÓRIAS DA EJA NO BRASIL:  

ENTRE A HISTÓRIA E A LEGISLAÇÃO       27 

4.1.1 Do Império a Era Vargas       27 

4.1.2 Dos anos 40 aos 60: perspectivas de legitimação da EJA  29 

4.1.3 Paulo Freire e a EJA       31 

4.2 A EJA NA ATUALIDADE        34 

4.2.1 A Constituinte, a LDB e a década de 90     34 

4.2.2 A EJA como um direito       37 

 

5 CONTEXTUALIZANDO O ENSINO DE CIÊNCIAS    40 

5.1 BREVE HISTÓRICO DO ENSINO DE CIÊNCIAS     40 

5.2 ENSINO DE CIÊNCIAS E EJA: TECENDO RELAÇÕES    42 

5.3 FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS PARA EJA:  

UMA QUESTÃO PARA A FORMAÇÃO INICIAL OU CONTINUADA? 43 



 

6 ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA     48 

6.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:   

QUESTIONÁRIO E ANÁLISE DE CONTEÚDO     48 

6.2 SUJEITOS DA PESQUISA        49 

6.3 CAMINHO METODOLÓGICO        51 

6.3.1 Primeira Etapa – Estratégias Didáticas para realização do pré-teste 51 

6.3.2 Segunda etapa – Questionário de Sugestões    53 

6.3.3 Terceira etapa – Criação do protótipo da revista digital  53 

6.3.4 Quarta etapa – Validação do produto educacional   54 

 

7 RESULTADOS E DISCUSSÕES       55 

7.1 QUESTIONÁRIOS INICIAIS       55 

7.2 QUESTIONÁRIO DE SUGESTÕES       61 

 

8 NOSSO PRODUTO EDUCACIONAL      67 

8.1 A REVISTA DIGITAL “EJA EM AÇÃO”      68 

8.2 VALIDAÇÃO DO PRODUTO       85 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS        99 

REFERÊNCIAS                   101 

ANEXOS                    107 

 

 

 



 

12 

APRESENTAÇÃO 

    Inicio este trabalho de dissertação falando um pouco sobre o período 2004 – 2006. 

Qual a relevância de falarmos sobre esse período? Foi nesse período que novos caminhos 

foram sendo postos na minha formação docente. 

  Apesar de ter iniciado o meu curso de Licenciatura em Ciências Biológicas em 2002, 

foi somente em 2004 que a possibilidade de me tornar professora concretizou-se. Comecei a 

lecionar em um pré-vestibular comunitário e percebi ‘alguma coisa’ diferente em estar em 

uma sala de aula. A minha ação docente, como alguns autores descrevem, estava apoiada nos 

livros didáticos e somente com aulas expositivas. Tentava ao máximo realizar uma aula 

diferente, mas não tinha no que me apoiar. 

O modelo de licenciatura que estudei só começava a ofertar as disciplinas de educação 

no quarto período. Resquícios do modelo 3+1 das licenciaturas das universidades brasileiras. 

O contato com alguns teóricos da educação começou a me fascinar e instigar. Nesse 

momento, vieram ao encontro da minha paixão pela biologia temas sociais; a possibilidade de 

unir a biologia com temas políticos. Eu não sabia, mas Paulo Freire já anunciava:  

 

Gosto de ser gente porque, como tal, percebo afinal que a construção da 

minha presença sobre o mundo, que não se faz no isolamento, isenta da 

influência das forças sociais, que não se compreende fora da tensão entre o 

que herdo geneticamente e o que herdo social, cultural e historicamente, tem 

muito a ver comigo mesmo (FREIRE, 1997,p.50). 
 

  No ano de 2005, com a empolgação que a licenciatura me suscitava e já com a certeza 

que iria tornar-me professora, inseri-me em projetos na universidade na perspectiva da 

educação popular. Participei do I Seminário de Formação de Educadores em Espaços 

Populares na Universidade Rural, onde fui convidada a pensar meu início de carreira docente 

pelo olhar de autores como Paulo Freire. Pensar na educação através da dialogicidade e 

conscientização, assumindo uma práxis progressista e política, eram questões novas para 

minha formação em biologia, mas que se encontrava com minha atuação política em outros 

espaços além dos muros da universidade. 

  Decidida em “investir” mais na Licenciatura, foi também nesse ano que me tornei 

monitora de Didática e Prática de Ensino de Ciências e Biologia, quando pude conhecer uma 

professora fantástica, Lana Fonseca, que me apresentou o que é fazer pesquisa em educação. 

Essa professora me apresentou a pesquisa em ensino de ciências e biologia na perspectiva da 
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educação popular. Eu estava realmente fascinada com tantos conhecimentos novos! Eram 

novos caminhos. Aos poucos, ia começando a aprender mais sobre educação. Descobri que já 

existiam muitos pesquisadores anos-luz a minha frente e fui me introduzindo na problemática 

da formação de professores. Compreendi a importância de um adensamento teórico que 

recolocasse o ofício docente como uma construção histórica. E que a preocupação com a 

formação docente já tem, na civilização ocidental, uma tradição de pelo menos cinco séculos. 

  Em 2006, graduei-me em Licenciatura em Ciências Biológicas. Passei no concurso 

público para a Prefeitura Municipal de Volta Redonda. Em 2007, assumi as minhas primeiras 

turmas do Ensino Fundamental. Fui lecionar em uma escola que ficava numa comunidade 

rural e muito afastada do centro da cidade. E agora? Já não estava mais na universidade. 

Comecei a perceber que estava meio sozinha nessa nova empreitada. E muitas perguntas e 

questões começaram surgir em relação à minha formação inicial. Além da sensação de que a 

formação que eu tive não daria conta da complexidade que é lecionar na escola pública. 

Tornei-me professora. Me assumi como professora, e agora? Apesar das leituras iniciais, dos 

debates nos grupos de estudo e de pesquisa em ensino de ciências e biologia, minhas aulas 

continuavam sendo expositivas e baseada nos livros didáticos. Mas percebi que sempre 

possuía uma inquietação, uma questão, uma tentativa de fazer melhor. Não sabia, mas ia me 

formando como professora reflexiva. 

  No decorrer dos três primeiros anos, fui enfrentando os desafios que o magistério e a 

escola pública me impunham. Muitas tentativas em fazer “aulas diferentes”. Em 2009, assumi 

na Secretaria de Estado de Educação e fui convidada a lecionar para uma turma de Educação 

de Jovens e Adultos. Este momento foi um divisor de águas na minha carreira, pois com 

minha prática em sala de aula fui percebendo algumas lacunas da minha formação inicial. Se 

ela já não dava conta em turmas de ensino regular, na modalidade de jovens e adultos o que 

faria? Foram muitas tentativas em fazer o melhor para esses alunos.  

  A partir do dia a dia e com as perguntas que eles me traziam, dúvidas, histórias, 

repensei profundamente minha prática. E, principalmente, que ciência queria que eles 

aprendessem? Como o ensino das ciências poderia contribuir para a compreensão do mundo 

desses jovens, adultos, trabalhadores e trabalhadoras, pais e mães, avôs e avós? Na verdade, 

eu desconhecia que, ao optar por uma prática que não privilegiava os conhecimentos dos 

alunos ou mesmo que os ajudassem a construir seus conhecimentos em ciências, eu estava 

impondo a minha visão de ciência sobre eles. Portanto, somente mais tarde cheguei à 

conclusão de que minhas aulas, muitas vezes, tinham sido excludentes. 
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  Ao assumir minhas turmas na Educação de Jovens e Adultos, minha decisão foi voltar 

estudar. Compreendi que era necessário repensar minha prática e refletir à luz dos teóricos. 

“Não há prática sem reflexão e nem reflexão sem prática”. Ter a possibilidade de descortinar 

e aprender sobre o território ainda em processo de constituição e afirmação que é a formação 

docente. Perguntar, viver e debater geram muitas perguntas. Claro que, em uma dissertação, 

estas inúmeras perguntas necessitam ser traduzidas em algumas. Mas, nesse processo de 

formação, descobri que as perguntas são valiosas. E nem sempre sabemos se iremos responder 

a todas. 

  Finalizando, optei por iniciar esse trabalho reportando-me a minha formação inicial. 

Penso que nossas escolhas são carregadas de significados. Foi assim que cheguei ao meu 

objeto de estudo e foi assim que cheguei ao início de novos caminhos.
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1 INTRODUÇÃO 

 

  O mundo contemporâneo é permeado por uma realidade complexa. Ter a compreensão 

desta complexidade nos impõe encaminhar alguns desafios que esta realidade vem nos 

impondo. A mudança nas atividades de ensino e pesquisa exige uma mudança de pensamento. 

A educação em ciências, dentro desse contexto atual, assume-se como uma área importante 

para a construção do pensamento crítico e autônomo. Nesse cenário, o professor de ciências 

tem relevante importância, pois é o mediador entre o ensino e os aprendizes, podendo disputar 

com toda a evolução tecnológica, instituições religiosas e outros espaços sociais. 

  O processo de desenho, estudo e elaboração deste trabalho surge atravessado pela 

pretensão de investigar e trazer para o debate o desafio da contínua formação dos docentes de 

ciências que atuam na Educação de Jovens e Adultos. 

            Pensar na formação do professor de profissão implica entender que, historicamente, os 

professores sempre estiveram subordinados a organizações e a poderes maiores e mais fortes 

que eles, que os associavam a executores. Ainda assim, mesmo estando subordinados, os 

professores conseguem fazer a diferença em sala de aula, subvertendo antigas práticas. 

Entretanto, se quisermos que os professores sejam sujeitos do conhecimento, precisaremos 

dar-lhes tempo e espaço para que possam agir como atores autônomos de suas próprias 

práticas e como sujeitos competentes de sua própria profissão (TARDIFF, 2002). 

A Educação de Jovens e Adultos, passando a ser uma modalidade da educação básica, 

nas etapas do ensino fundamental e médio, adquire uma especificidade própria, que como tal 

deveria receber um tratamento específico. Neste sentido, configura-se como um importante 

campo da área educacional para analisar e entender os processos de fracassos e sucessos na 

organização de políticas de acesso à educação e de formação de professores na sociedade 

contemporânea. 

  A presente pesquisa se inscreve no âmbito da formação docente e suas particularidades 

na Educação de Jovens e Adultos. Ela se propõe a proporcionar reflexões acerca da formação 

dos professores de ciências, pensando no quão satisfatória é para atuarem nesta modalidade.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 
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Contribuir para a melhoria da formação dos professores de ciências que atuam em 

EJA, por meio da apresentação de uma revista digital. 

1.1.2 Objetivos específicos 

Analisar, por meio dos questionários, o olhar docente para a modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos; bem como investigar o entendimento e a atuação dos docentes na área 

de ensino de ciências na EJA. 

 

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho foi dividido em cinco partes. Na primeira parte, tentamos tecer uma 

abordagem teórica entre formação docente e formação continuada mostrando as trajetórias da 

formação como ponto de partida. 

  Na segunda parte, buscou-se trazer para o debate o histórico da Educação de Jovens e 

Adultos no Brasil, no qual buscamos ressaltar toda a legislação em torno da EJA, bem como 

os avanços e os retrocessos. Também abordamos as políticas públicas que envolvem essa 

modalidade, que mantinham caráter de uma educação compensatória até a compreensão da 

EJA como um direito à educação, e a necessidade de reconfiguração da EJA como forma de 

inclusão social e respeito às diversidades. 

  A terceira parte foi uma tentativa de contextualizar ensino de ciências, EJA e os 

desafios impostos à formação de professores nos dias atuais, repensando como os modelos de 

formação influenciam as práticas dos professores de ciências que atuam na EJA. 

  Seguimos desvelando nossa pesquisa de abordagem qualitativa. Na parte quatro, 

desenvolvemos nosso aporte teórico metodológico, que usou como forma de instrumentos de 

coleta de dados o questionário e a análise documental. Como instrumento de análise de dados 

foi realizada a análise de conteúdo (AC) de Laurence Bardin (2016). 

  Intitulamos a última parte como um ensaio de ideias, pois apresentamos a análise dos 

questionários e nosso entendimento, a partir do que se concluiu, nos resultados, sobre 

formação continuada para a EJA no ensino de ciências. 

  E através desse empreendimento acadêmico tentamos compreender as trajetórias da 

formação, indagando se “A formação dos professores de ciências englobam as 

particularidades necessárias para atuarem na Educação de Jovens e Adultos?” 
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2 ABORDAGEM TEÓRICA SOBRE FORMAÇÃO DOCENTE E FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

2.1 TRAJETÓRIAS 

 

  Falar de trajetória nos indica movimento, que nem sempre é retilíneo.  Pensar nas 

trajetórias da formação docente é resgatar caminhos já percorridos, buscando compreender os 

desafios e a complexidade que esse tema nos impõe. Entender como é constituída essa 

formação, bem como as nuances que estão sendo colocadas no caminho, não é apenas um 

desafio, porém uma forma de aumentar o olhar sobre os fios que hoje se entrelaçam, para uma 

melhor compreensão da complexidade e diversidade que constituem a formação profissional 

docente.  

  A preocupação com formação docente já tem, na civilização ocidental, pelo menos 

cinco séculos de tradição (SELLES e FERREIRA, 2003). No século XVI, predominava a 

concepção de que, para ser professor e ensinar, bastava dominar o conteúdo a ser ensinado. 

Desse empirismo inicial até a busca de fundamentos científicos para o ato de ensinar 

decorreram mais de três séculos. A partir do século XIX, tanto na Europa quanto nos Estados 

Unidos, a preocupação e a necessidade de uma qualificação formal dos professores alcançou o 

Estado, pois a educação popular passava a ser entendida como uma função pública. 

  A questão da formação de professores exigiu uma resposta institucional, daí deriva o 

processo de criação de Escolas Normais como instituições encarregadas de preparar 

professores (SAVIANI, 2009). No Brasil, a questão com a formação docente emerge mais 

explicitamente após a Independência, quando se começa a cogitar a organização da instrução 

popular. A formação docente paulatinamente foi se constituindo ao mesmo tempo em que se 

criava um sistema de ensino. Foi no século XIX que houve a criação das primeiras Escolas 

Normais, onde se concebeu as primeiras iniciativas no que tange à formação docente no país. 

Portanto, é no século XX que vamos observar uma preocupação maior com a formação dos 

professores e a institucionalização de leis e diretrizes referentes a isso. 

  Contudo, para além das questões da institucionalização e da criação dos mecanismos 

para a formação docente, alguns autores nos trazem algumas contribuições de como é 

construída essa formação. Langhi e Nardi (2012) entendem que a formação docente é 

construída gradativamente por meio das experiências vivenciadas e conhecimentos 
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conquistados pelo professor em sua carreira, como também inclui a sua formação inicial e 

anterior a esta. Para estes autores, os professores, ao ingressarem no curso de formação inicial 

de professores, já possuem diversos saberes enraizados que são provenientes da família, da 

educação básica e da vida pessoal, que dificilmente serão modificados, e que poderão fazer 

parte também de sua prática em sala de aula. O conceito de formação está sujeito a múltiplas 

perspectivas e níveis, podendo ser ela definida de diferentes maneiras. São representações 

formadas que, segundo estes autores, podem ser trabalhadas pelos cursos de formação inicial 

quando estes se voltarem para aspectos como habilidades ou competências, e não somente 

para os níveis de conhecimentos. Esse pensamento proposto nos dias atuais, que indica a 

formação de professores como caráter permanente e fruto de diversos meios, era 

compreendido de forma diferenciada no passado, visto que priorizava algumas etapas em 

detrimento de outras. 

  Partindo do pressuposto de que a formação de um futuro professor tem início bem 

mais cedo do que a dita formação inicial, Silva (apud LANGHI e NARDI, 2012) mostra que 

as situações vividas pelo profissional do ensino, antes mesmo de escolher esta carreira, 

influenciam o seu modo de ensinar, pois o professor age em conformidade com sua 

personalidade, seus hábitos, caprichos, preferências, automatismos, angústias ou 

culpabilidades, e sem um controle total da racionalidade. Isto se explica pelo fato de que, 

antes de ser professor, ele já foi aluno, já foi filho, ou é parente de algum professor, talvez o 

afetando direta ou indiretamente em suas escolhas. De fato, enquanto aluno, as milhares de 

horas que passa como criança e adolescente o fazem assimilar, interiorizar e construir saberes 

e conhecimentos que serão reproduzidos no momento em que atuarem como professores. 

  Diversos autores, como Garcia (1999), Nóvoa (1997) e Imbérnon (2010), defendem 

que o aprendizado profissional continua mesmo após a formação inicial do professor e 

concebem que a formação de professores como um contínuo. Segundo Zeichner (1993), é 

preciso reconhecer que o processo de aprender a ensinar se prolonga durante toda a carreira 

do professor, e independente do que os programas de formação inicial fazem, o essencial é 

que ensinem e preparem o professor a começar a ensinar, de modo que estes se sintam 

responsáveis pelo seu próprio desenvolvimento profissional. Por isso, a formação deve ser 

encarada como um processo permanente (NÓVOA, 1997). Portanto, a partir de processo 

complexo e de muitas dimensões, formação continuada é compreendida, de acordo Baptaglin 

(2014, p.416) por: 

 



 

19 

 

 

A formação que acontece ao longo da trajetória profissional do professor que 

busca estar sempre aprendendo e reaprendendo de modo a contribuir para o 

seu constante desenvolvimento profissional. Dessa forma, ela está orientada 

para a ideia de uma constante postura e disposição do sujeito em aprender a 

aprender, ou seja, a uma conduta docente de aprendizagem permanente. 

 

  A partir desse entendimento, compreendemos que os termos formação continuada e 

formação permanente não se diferenciam. 

  Conforme Langhi e Nardi (2012), especialmente desde a década de 1990, tem ocorrido 

internacionalmente uma notável evolução na pesquisa sobre formação de professores em 

exercício, tanto na quantidade como na qualidade, resultando no surgimento de outros termos, 

na literatura especializada, para o que conhecemos, no Brasil, por formação continuada, tais 

como: aperfeiçoamento, formação em serviço, formação contínua, reciclagem, capacitação de 

desenvolvimento profissional, desenvolvimento de professores – usados normalmente como 

termos equivalentes. 

   De acordo com Tardif (2002), diversas trajetórias vão determinar o conjunto de 

conhecimentos característicos da profissão docente. Assim, a trajetória de vida, formada pela 

família, escola (enquanto estudante), formação inicial e pós-inicial, formam um constructo 

pessoal, teorias particulares e individuais que os professores adquirem ao longo de sua vida 

pessoal, acadêmica e profissional. A trajetória na carreira profissional do professor é marcada 

por situações complexas e ímpares, as quais determinam ações e decisões do professor que 

vão, ao longo dos anos, construindo a sua “personalidade profissional” (TARDIF, 2002).  

  Segundo Schön (1997), as teorias particulares e concepções dos professores podem 

estar profundamente enraizadas no pensamento do professor, remontando aos seus anos de 

estudante, sendo que a sua mudança implica um processo de autoconsciência e auto-reflexão. 

Neste sentido, afirma-se que a formação do professor é encarada como sendo permanente, 

contínua e ininterrupta. 

  Pensando sobre as trajetórias da formação docente, segundo Langhi e Nardi (2012), 

acredita-se que há pelo menos três delas como sendo principais na vida do profissional de 

ensino, são elas: 

Trajetória formativa docente inicial: experiências de vida pessoal, familiar, social e 

escolar, ocorridas antes da escolha da carreira docente, e que certamente influenciarão 

futuramente atitudes e decisões enquanto um profissional do ensino. 
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Trajetória formativa docente intermediária: concepções construídas acerca do ensino 

através dos conteúdos e práticas que lhe são apresentados durante um curso acadêmico de 

formação de professores. Normalmente é chamada de formação inicial ou curso de graduação. 

Trajetória formativa docente na carreira: experiências formativas profissionais e 

cotidianas que incrementam a sua formação como professor, as quais ocorrem após o término 

do curso que o habilitou. Normalmente é chamada de formação continuada. 

  Observamos que o aprendizado, e consequentemente a formação do professor, ocorre 

desde a infância até a sua velhice. Por esse motivo, acreditamos que o termo formação 

continuada contempla e explica a trajetória de formação, englobando as três acima, 

simultaneamente. Deste modo, ela não está limitada apenas a momentos que ocorrem após à 

formação inicial, mas está muito além desse significado. 
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3 FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

3.1 CONCEPÇÕES ACERCA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 

 

  Podemos argumentar que a preocupação em formar professores, formação inicial, é 

muito mais antiga. Mas a inquietação de saber como (na formação inicial e principalmente na 

continuada), de que maneira, com quais conhecimentos, com quais modelos, quais 

modalidades de formação são mais inovadoras e, sobretudo, a inquietação de ter a consciência 

de que a teoria e a prática da formação devem ser revisadas e atualizadas é muito mais recente 

(IMBÉRNON, 2010). 

  A formação continuada de professores, ao longo da história da educação e de sua 

própria trajetória, tem desenvolvido vários conceitos e práticas dependendo de situações 

principalmente ideológicas, políticas, geográficas, acadêmicas e econômicas (CASTRO e 

AMORIM, 2015). Existem diversas concepções de formação continuada na literatura e no 

campo do conhecimento da formação, contudo, podemos observar o predomínio de, pelo 

menos, duas concepções principais e distintas para a trajetória formativa denominada de 

“formação continuada de professores”. 

  A primeira é aquela que durante muito tempo foi e ainda é entendida como uma 

maneira de suprir as lacunas existentes na formação “inicial” docente; de sanar dificuldades 

escolares que acontecem no cotidiano escolar; de implantar políticas, programas, projetos, 

campanhas, principalmente governamentais; de adquirir certificados (créditos) para ascender 

na carreira e/ou obter benefícios salariais; de satisfazer interesses ou necessidades de 

conhecimentos específicos, ou seja, a  concepção de formação continuada considerada como 

sinônimo de cursos de curta duração ou apenas que contribuem para cumprir uma exigência 

social. Geralmente, essa formação prevê mudanças na prática profissional dos  professores 

que os frequentam, o que nem sempre pode ser observado.  

   Castro e Amorim (2015) apontam que esse tipo de formação geralmente é formulada 

exclusivamente pelos mesmos atores dos cursos de graduação (ditos formação inicial de 

professores) sob a mesma perspectiva desconexa da prática e da realidade vivenciada pelo 

professor em exercício. Em resultado disso, muitos cursos que levam o nome de formação 

continuada não passam de meras atualizações de conteúdo, não alterando significativamente a 

prática docente, ou, quando muito, contribuem, às vezes, apenas para o professor reformular o 
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seu discurso. Ou seja, o professor retorna à sua sala de aula com a mesma prática anterior 

(ALVARADO-PRADA et al., 2010; MIZUKAMI et al., 2002; GARCIA, 1999). 

  Como nos mostra Alvarado-Prada et al (2010), denominações do tipo capacitação, 

treinamento, reciclagem e aperfeiçoamento, entre outras, correspondem a uma ideologia e 

uma concepção tecnicista da educação que apresenta preocupação com a eficácia e a 

eficiência tal como acontece na indústria, no comércio e no mercado de capitais, cujo foco 

principal é apenas o lucro. Essas denominações correspondem a uma concepção de que falta 

algo nos professores, que a partir da implementação de cursos rápidos, de palestras ou de 

“pacotes”, proporcionarão maior grau de instrução ou aptidão através de modelos pré-

definidos por outros. Esta concepção tem implícita, “de um lado, a desconsideração dos 

saberes dos educadores e, de outro, o entendimento de que o faltante são os conhecimentos 

“científicos” que devem ser adquiridos de seus possuidores para tirar os professores de sua 

incapacidade” (AVARADO-PRADA et al., 2010, p.375). 

  Nesse entendimento, os professores são considerados apenas consumidores de 

conhecimentos ou executores de tarefas, e não autores dentro do processo educativo, nem 

gestores da sua própria aprendizagem, não se assumindo assim como atores competentes e 

sujeitos ativos. Um modelo que leva os professores a adquirirem conhecimentos ou 

habilidades, por meio da instrução individual ou grupal e que nasce a partir da formação 

decidida por outros (IMBÉRNON, 2010). 

  A segunda concepção de formação continuada que está relacionada com a literatura 

sobre formação de professores é uma formação continuada com um caráter eletivo, não 

reparadora/supletiva, que segundo Castro e Amorim (2015) demandaria dos professores três 

aspectos essenciais, que seriam eles: uma formação inicial que lhes possibilitasse traçar rumos 

para suas trajetórias; autonomia para decidir quando, onde e como continuarão a se formar; e 

condições materiais para frequentar cursos, desenvolver pesquisas e produzir propostas de 

intervenção. Ou seja, um programa de acompanhamento mais contínuo do professor 

participante, não se resumindo a cursos de curta duração. 

  As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica, por exemplo, mostram que a formação inicial deve ser complementada ao longo da 

vida (BRASIL, 2001), o que exige uma formação continuada em larga escala, e não em 

algumas dezenas de horas. Nos documentos oficiais, a formação continuada vai além da oferta 

de cursos de atualização ou treinamento. Os princípios norteadores de implementação de 

programas de formação continuada do Ministério da Educação mostram que este tipo de 
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formação ultrapassa cursos compostos por apenas algumas horas. A formação, para ser 

continuada, deve integrar-se no dia-a-dia da escola; a formação continuada é componente 

essencial da profissionalização docente (BRASIL, 2008). Esses documentos têm como base 

legal única a Lei de Diretrizes e Bases para Educação Nacional (LDB) 9394/96, a qual indica 

as universidades e faculdades como mantenedoras de programas de formação continuada para 

professores (BRASIL, 1996). Assim, de acordo com Langhi e Nardi (2012), podemos afirmar 

que, no Brasil, a formação continuada é “exigência” por lei, com caráter de programa 

contínuo, não exclusivamente cursos de curta duração essencialmente conteudistas. 

  Se, por um lado, o histórico da formação continuada no Brasil, antes da LDB, a partir 

dos anos de 1970, nos remete ao sentido de reciclagem e da capacitação de professores, que 

consistia em atualizar professores para que seus conhecimentos disciplinares alcançassem 

uma proximidade maior com a produção de conhecimentos científicos por parte das 

universidades, a partir do contexto do fim da ditadura militar, começa a ter uma reintrodução 

das obras de importantes pedagogos. Autores como Paulo Freire, que defendem o diálogo, a 

autonomia, a liberdade e democratização como chaves para o processo educativo dos cidadãos 

e da sociedade como um todo, e que coloca o processo de formação como sendo fruto do 

“inacabamento” (CASTRO e AMORIM, 2015). 

  O ato formativo, conforme Menezes (2003, p. 317), “requer, para ser coerente, uma 

constante reflexão sobre si mesmo sob pena de transformar-se em meras práticas receitadas e 

petrificadas”. Desta maneira, é atribuída ao professor uma reflexão sobre as práticas. Nas 

últimas décadas, tem sido divulgado entre diversos autores, como Schön (1997), Nóvoa 

(1997), Garcia (1999), Freire (1997) e Imbérnon (2010), por exemplo, o reconhecimento da 

existência de um conhecimento construído e utilizado pelos professores no cotidiano da 

prática docente. E as dificuldades dessa prática podem mover à reflexão sobre a ação e sobre a 

reflexão na ação, favorecendo o aparecimento de uma concepção de formação que privilegie a 

reflexão e a pesquisa como formas de produção de conhecimento, aprofundamento sobre os 

pensamentos e práticas docentes, a compreensão das suas problemáticas e construção de 

propostas significativas, institucional e socialmente. 
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3.2 GENEALOGIA DA FORMAÇÃO 

 

  Analisando a maioria dos estudos sobre a formação continuada de professores, 

percebemos que esses foram se movendo de uma fase descritiva, com muitos textos sobre o 

assunto, para uma mais experimental, sobretudo devido ao auge e à difusão de formação ou 

similares e ao interesse político (ou intervencionista) sobre o tema. Imbernón (2010) afirma 

que durante os anos de 1980, 1990 e 2000 foram realizados centenas de programas de 

formação continuada para professores, que nos apresentam novas propostas e reflexões que 

nos permitem construir possibilidades e caminhos na formação. Este capítulo tem a intenção 

de fazer um breve resgate das etapas da formação dos professores, de maneira que ajude na 

compreensão do discurso atual em torno da formação e que gere reflexões e alternativas para 

o futuro. 

 

Anos de 1970: início 

  De acordo com Imbérnon (2010), na maioria dos países latinos, a perspectiva da 

formação do professor como campo de conhecimento não começa a se desenvolver até por 

volta da década de 1970, quando começa a se realizar uma série de estudos para verificar as 

atitudes dos professores em relação aos programas de formação continuada. A década de 1970 

foi um período em que a formação continuada assumiu um “modelo” individual de formação: 

“cada um buscava para si a vida formativa, ou seja, primava-se pela formação inicial, que era 

melhor ou pior segundo a época e o território, e se aplicava à formação continuada a ideia 

“forme-se onde puder e como puder” (IMBÉRNON, 2010, p.16). 

  Esse “modelo” assumiu uma postura na qual os mesmos professores “se planejavam” e 

seguiam as atividades de formação que lhes poderiam facilitar algum aprendizado. Foi um 

período que surgiram movimentos espontâneos de professores, escolas de verão e o 

nascimento de algumas instituições, dedicadas à formação. 

 

Anos de 1980: o auge da técnica na formação 

  A década de 1980 vai ser caracterizada pela introdução de elementos técnicos, como 

planejamento, programação, objetivos, avaliação e etapas a serem seguidas e concluídas. As 

universidades começam a criar programas de formação continuada de professores, que são, 

em sua maioria, modalidades de treinamento e de práticas com modelos de 

observação/avaliação, programas de minicursos, análise de competências técnicas. 
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Percebemos que a reflexão e a análise não eram meios fundamentais para a formação 

(IMBÉRNON, 2010). Trata-se de uma época em que o paradigma da racionalidade técnica 

penetra nos espaços educativos, buscando as competências do bom professor, com uma 

formação eficaz, o que caracterizava a formação continuada docente. 

 

Anos de 1990: introdução de uma tímida mudança  

  A formação continuada, em muitos países, chegou a institucionalizar-se. De acordo 

com o discurso da época,  

a institucionalização da formação continuada nasce com a 

intenção de adequar os professores aos tempos atuais, 

facilitando um constante aperfeiçoamento de sua prática 

educativa e social, para assim, adaptá-la às necessidades 

presentes e futuras. (IMBÉRNON, 2010, p.19) 

 

  Percebemos que, com a institucionalização da formação, teríamos aspectos positivos e 

negativos em relação a esta. Um dos aspectos negativos é que a formação, historicamente 

envolvida por uma racionalidade técnica, potencializou um modelo de treinamento mediante 

cursos padronizados que ainda hoje se fazem presentes. Por outro lado, um dos aspectos 

positivos é a preocupação do âmbito universitário com estudos teóricos, o desenvolvimento 

de modelos de formação, a aproximação da formação com cursos de formação de professores, 

o aparecimento de grande quantidade de textos, análise teóricas, jornadas, congressos 

(IMBÉRNON, 2010). 

  Nessa época, fica nítido que o campo de conhecimento da formação dos professores, 

em princípio, apresentava uma certa confusão conceitual e uma grande quantidade de cópia de 

literatura fora do contexto da realidade dos professores. Começou-se a questionar modelos, 

concepções, que durante muito tempo permaneceram inalterados. Potencializou-se o 

aparecimento de novos elementos que atuariam como forças ocultas e propulsoras de um novo 

pensamento e processo formativo. 

  Foi uma época frutífera, criativa e muito importante na formação continuada, cujas 

contribuições e reflexões ainda vivemos assimilando. Mesmo com o predomínio de um 

discurso simbólico e de alguns modismos, nesse período observamos, de acordo ainda com 

Imbérnon (2010, p.22):  
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A mistura do modelo de treinamento com os planos de formação, o modelo 

de desenvolvimento e melhoria, surgido a partir da reforma introduzida pelas 

leis, ao se estabelecerem os projetos educativos e  curriculares, o modelo 

questionador,  com a forte incorporação do conceito “paraguas de professor 

investigador”, a pesquisa-ação, tão divulgada e conhecida, porém pouco 

praticada por suas necessárias condições de desenvolvimento, e a maioria 

dos textos sobre o campo de conhecimento fazem com que agora seja a 

época em que se inicia uma nova maneira de enfocar, de analisar e de 

praticar a formação dos professores.  

 

Anos 2000 até os dias atuais: busca de novas alternativas 

  Nesse período, pode-se sugerir que começa a surgir uma crise da profissão do ensinar. 

Imbérnon (2010, p. 22) nos diz que “tem-se a percepção de que os sistemas anteriores não 

funcionam para educar a população deste novo século, de que as instalações escolares não são 

adequadas a uma nova forma de ver a educação”. Começa a se perceber a importância da 

formação emocional das pessoas, as relações entre elas, as redes de intercâmbio, a 

comunidade como um elemento importante para a educação. Nesse sentido, surge a crise 

institucional da formação, pois considera-se o sistema educacional do século passado 

obsoleto, sente-se a necessidade de uma nova forma de olhar a educação, a formação, o papel 

dos professores e dos alunos. 

  É uma época da construção de novas redes de formação presenciais e virtuais, nas 

quais a forma de ver a formação dos professores está pautada na elaboração de projetos de 

transformação, com a intervenção da comunidade e com pesquisas sobre a prática 

profissional. Observamos a partir de Imbérnon (2010, p.23) que: 

Ganha espaço a opção de não se querer analisar a formação somente como o 

domínio das disciplinas científicas ou acadêmicas, mas, sim, de propor a 

necessidade de estabelecer novos modelos relacionais e participativos na 

prática da formação. Isso nos leva a analisar o que aprendemos e o que nos 

falta aprender.  

 

  Sendo assim, a metáfora da subjetividade, da intersubjetividade e do dialogismo 

permeia esse período. O que nos leva a sugerir que devamos nos introduzir na teoria e na 

prática da formação em novas perspectivas: a complexidade docente, as relações entre os 

professores, as emoções e atitudes, a mudança de relações de poder nos centros de 

professores, a comunicação, a autoformação, buscando novos caminhos, novas alternativas, 

em um mundo tão diferente e cercado de incertezas.  
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4 ABORDAGEM HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO 

BRASIL 

 

Este capítulo foi colocado para iniciar nossa reflexão acerca da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), a partir do seu percurso histórico e de suas políticas educacionais. Pensar em 

trajetória faz a gente pensar em movimento, algo que não para. É pensar que o caminho 

percorrido não segue o fluxo linear da história. É cheio de incertezas, contradições, avanços e 

retrocessos. Um caminho que muitas vezes esteve à margem.  No passado e no presente, a 

EJA se constitui como campo complexo, plural e de natureza heterogênea. Entender suas 

trajetórias e suas políticas educacionais nos leva a mergulhar nos movimentos de educação 

popular, alfabetização de pessoas adultas e da constituinte de 1988. 

A EJA é um campo relativamente novo, se considerarmos as políticas educacionais 

criadas para esta modalidade da educação. A educação de adultos torna-se uma preocupação 

nacional no início do século XX. Tomaremos como marco em nosso trabalho a década de 40, 

quando a educação de adultos se configurou como política pública educacional. Contudo, a 

retrospectiva histórica é importante para conhecer o caminho pelo qual caminhamos e tentar 

compreender o processo histórico da EJA, e como lidamos com essa herança histórica na 

atualidade (STRELHOW, 2010). 

 

4.1 TRAJETÓRIAS DA EJA NO BRASIL: ENTRE A HISTÓRIA E A LEGISLAÇÃO   

 

4.1.1 Do Império a Era Vargas 

  A prática educativa no Brasil em relação aos adultos não é nova. Desde o período 

colonial, os jesuítas exerciam ação educativa missionária em grande parte com adultos. Eles 

transmitiam normas de comportamento e ensinavam os ofícios necessários ao funcionamento 

da economia colonial. Inicialmente, esses ofícios eram transmitidos aos indígenas; depois, aos 

negros escravizados. Posteriormente, os jesuítas criaram as escolas de humanidades para 

atender aos colonizadores e seus filhos (HADDAD e DI PIERRO, 2000). Com a expulsão dos 

jesuítas do Brasil, em 1759, houve uma desorganização do sistema de ensino produzido. E 

somente no Império voltaremos a encontrar informações sobre as práticas educativas na área 

da educação de adultos. 

  Durante o Império, a primeira Constituição, de 1824, com forte influência europeia, 

afirmava a garantia de uma “instrução primária e gratuita para todos os cidadãos” (HADDAD 
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e DI PIERRO, 2000). Porém, o direito que nasceu com a norma constitucional de 1824, 

estendendo a garantia de uma escolarização básica para todos, não passou apenas de uma 

intenção legal. Apesar dessa escolarização também ser garantida aos adultos, tem sido 

interpretada como direito apenas para as crianças. A dicotomia entre o proclamado e o 

realizado foi agravada por diversos fatores. Primeiro pelo fato de que, no período imperial, só 

possuía cidadania uma pequena parcela da população pertencente à elite econômica que se 

admitia administrar a educação primária como direito, da qual ficavam excluídos negros, 

indígenas e grande parte das mulheres. E segundo, com o ato adicional de 1934, se delegou a 

responsabilidade dessa educação básica às Províncias. O governo federal reservou os direitos 

sobre a educação das elites e delegando à instância administrativa com menores recursos o 

papel de educar a maioria mais carente. 

  A implantação de uma escola de qualidade para todos avançou lentamente ao longo da 

nossa história. No período imperial, o pouco que se avançou foi resultado do esforço de 

algumas Províncias, tanto no ensino de jovens e adultos como na educação de crianças e 

adolescentes. Dessa forma, como nos mostra Haddad e Di Pierro (2000, p.109), “chegaríamos 

em 1890 com um sistema de ensino atendendo apenas 250 mil crianças, em uma população 

total estimada em 14 milhões. Ao final do Império, 82% da população com idade superior a 

cinco anos era analfabeta”. 

  No período republicano, com a Constituição de 1891, afirmou-se uma concepção de 

federalismo em que a responsabilidade pública pelo ensino básico foi descentralizada nas 

províncias e municípios. Caberia à União o papel de “agitador” dessas atividades, assumindo 

uma presença maior no ensino secundário e superior. Garantindo, mais uma vez, “a formação 

das elites em detrimento de uma educação para as amplas camadas sociais marginalizadas”, 

de acordo com Haddad e Di Pierro (2000, p.109). A nova Constituição estabeleceu também a 

exclusão dos adultos analfabetos da participação pelo voto. Uma vez que, até aquele 

momento, a maioria da população adulta era iletrada. Com o pouco dinheiro que os 

municípios dispunham, não havia ações relativamente eficazes. E, de acordo com o censo de 

1920, teríamos 72% da população acima de cinco anos de idade permanecendo analfabeta. 

  Nos anos 30, no período denominado Era Vargas, um marco importante foi a criação 

da Constituição de 1934 e a especial atenção que ela conferiu à educação, principalmente pela 

criação do Plano Nacional de Educação (PNE). O PNE previa a inclusão do ensino primário 

integral gratuito de frequência obrigatória, devendo ser extensivo aos adultos, conforme 

apontam Viegas e Moraes (2017). De acordo com Haddad e Di Pierro (2000, p. 110), “pela 
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primeira vez a educação de jovens e adultos era reconhecida e recebia um tratamento 

particular”. Contudo, a proposta de levar a escolarização às camadas populares começaria a 

ser concretizada apenas nas décadas seguintes (HADDAD e DI PIERRO, 2000). 

  Até esse momento, não havia uma preocupação com a educação de jovens e adultos 

como uma política educacional específica ou como corrente de pensamento pedagógico. O 

que se tornaria uma preocupação geral em 1940. A história da educação de jovens e adultos, 

assim como a educação, ganharia novos rumos com os movimentos surgidos nos anos de 

1940, que contribuiriam para novas ações educacionais (GUEDES, 2016). Os precários 

índices de escolarização que nosso país mantinha, quando comparados a outros países da 

América Latina ou do restante do mundo, começavam a fazer da educação escolar uma 

preocupação permanente da população e das autoridades brasileiras (HADDAD e DI 

PIERRO, 2000). 

 

4.1.2 Dos anos 40 aos 60: perspectivas de legitimação da EJA 

   Somente na década de 1940 é que se inicia o processo de estruturação da educação 

brasileira e que a EJA aparece no cenário político educacional por meio de programas 

governamentais, com a finalidade de diminuir as taxas de analfabetismo no país (GUEDES, 

2016). Nesse período, foi criado o Fundo Nacional do Ensino Primário, em 1942, com o 

objetivo de realizar programas que ampliassem e incluíssem o Ensino Supletivo para 

adolescentes e adultos; o Serviço de Educação de Adultos e a Campanha de Educação de 

Adultos, ambos em 1947; e duas outras campanhas foram organizadas pelo Ministério da 

Educação e Cultura: uma em 1952 – a Campanha Nacional de Educação Rural – e outra em 

1958 – a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo. Ambas tiveram pouco êxito, 

de acordo com Viegas e Moraes (2017). 

  De acordo com Haddad e Di Pierro (2000), a partir de 1940, o Estado brasileiro 

aumentou suas atribuições e responsabilidades em relação à educação de adolescentes e 

adultos. Foi ganhando corpo uma política educacional, com verbas vinculadas e atuação 

estratégica em todo território nacional. A educação de adultos passava a ser condição 

necessária para que o Brasil se realizasse como nação desenvolvida. Os níveis de 

escolarização da população brasileira permaneciam, comparadas à média dos países do 

primeiro mundo e mesmo dos países vizinhos latino-americanos, em patamares reduzidos. 

Contudo, Haddad e Di Pierro (2000, p.111) mostram “que os esforços empreendidos durante 
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as décadas de 1940 e 1950 fizeram cair os índices de analfabetismo das pessoas acima de 

cinco anos de idade para 46,7 %, no ano de 1960”. 

  Os primeiros anos da década de 1960, até 1964 com a instauração do golpe militar, 

foram um período muito importante no campo da educação de jovens e adultos. Em 1958, 

houve a realização do II Congresso Nacional de Educação de Adultos no Rio de Janeiro, no 

qual, segundo Haddad e Di Pierro (2000, p.112),  

percebia-se uma grande preocupação dos educadores em 

redefinir as características específicas e um espaço próprio para 

essa modalidade de ensino. Reconhecia-se que a atuação dos 

educadores de adultos, apesar de organizada como subsistema 

próprio, reproduzia, de fato, as mesmas ações e características 

da educação infantil. Até então, o adulto não-escolarizado era 

percebido como um ser imaturo e ignorante, que deveria ser 

atualizado com os mesmos conteúdos formais da escola 

primária, percepção esta que reforçava o preconceito contra o 

analfabeto. 

   

O congresso, na verdade, repercutia uma nova forma do pensamento pedagógico com 

os adultos, marcando um novo momento de pensar dos educadores, confrontando novas ideias 

e preconceitos. 

  Nessa época, começamos a conhecer um dos maiores pedagogos do país, Paulo Freire. 

No Seminário Regional (preparatório ao congresso), realizado em Recife, Freire chamava a 

atenção de que o desenvolvimento educativo deve ocorrer contextualizado às necessidades 

essenciais das pessoas educadas, “com” elas e não “para” elas (STRELHOW, 2010). Nesse 

sentido, as pessoas analfabetas não deveriam ser vistas como imaturas e ignorantes, além 

disso, “o problema do analfabetismo não era o único nem o mais grave da população: as 

condições de miséria em que vivia o não alfabetizado é que deveriam ser problematizadas” 

(STEPHANOU; BASTOS (orgs), 2005, p. 268). 

  Os anos de 1960 fiaram marcados pela ascensão de diversas campanhas e movimentos 

de educação popular. A conjuntura política do país era terreno fértil para o surgimento desses 

programas. Diversos programas voltados para a EJA foram desenvolvidos nos anos de 1960. 

Muitos influenciados pelos trabalhos de Paulo Freire, conforme salientam Fávero e Freitas 

(2011), Di Pierro, Joia e Ribeiro (2001), Haddad e Di Pierro (2000) e Guedes (2016): 

a) Movimento de Cultura Popular (MCP, Recife, 1960); 

b) Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes (UNE, 1961); 

c) Campanha De Pé no Chão se Aprende a Ler (Natal, 1961); 

d) Campanha de Educação Popular da Paraíba (CEPLAR, 1962);  
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e) Movimento de Educação de Base (MEB), criado pela Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB), em 1961, com apoio do governo federal;  

f) Sistema de Alfabetização Paulo Freire.  

g) Programa Nacional de Alfabetização de Adultos (1964). 

   

Toda essa efervescência pedagógica da década de 60 justifica-se, segundo Di Pierro, 

Joia e Ribeiro (2001, p. 60), pela coesão do paradigma educacional adotado: “O paradigma 

pedagógico que então se gestava preconizava com centralidade o diálogo como princípio 

educativo e a assunção, por parte dos educandos adultos, de seu papel de sujeitos de 

aprendizagem, de produção de cultura e de transformação do mundo”. Foi nos anos de 1960 

que também foi promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a 

aprovação do Plano Nacional de Educação em 1962. 

Nesses anos, as características próprias da EJA passaram a ser reconhecidas, 

conduzindo à exigência de um tratamento específico nos planos dialógico e didático 

(HADDAD e DI PIERRO, 2000). Tal contexto vivenciado no início da década de 60, 

certamente, foi um dos que houve mais afinação entre os objetivos educacionais e as políticas 

governamentais. Finalmente, foi-lhe atribuída uma forte missão de resgate e valorização do 

saber popular, tornando a EJA o motor de um movimento amplo de valorização da cultura 

popular. Os rumos em que a EJA ia se configurando pareciam promissores, se não tivessem 

sido fragmentados pelo golpe militar de 1964. 

 

4.1.3 Paulo Freire e a EJA 

O período da ditadura militar, iniciado em 31 de março/1 de abril de 1964, 

representado pela tomada do poder pelos militares, não significou apenas um ato político-

governamental. Todos os setores de base do país foram afetados. E a Educação não foi 

exceção (HADDAD E DI PIERRO, 2000). 

  O programa mais conhecido desta época foi o Mobral, Movimento Brasileiro de 

Alfabetização, criado em 1967 pela Lei 5.379. Segundo Fávero e Freitas (2011, p. 376), esta 

era a “campanha de alfabetização mais ampla e rica”, com um vasto investimento do governo 

e cujos recursos vinham da loteria esportiva e de doações de empresários que eram deduzidas 

do Imposto de Renda. Foi um movimento também em resposta às pressões exercidas 

externamente pela UNESCO, com o objetivo de diminuir o analfabetismo, além do desejo de 

legitimar as ações do atual governo por meio da educação nas camadas populares (DI 
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PIERRO, JOIA E RIBEIRO, 2001). Ou seja, um movimento de descaracterização política da 

educação, “de suavização das tensões sociais” (MOURA, 2007, p. 13) e, ao mesmo tempo, 

como forma de gerar mão de obra para o mercado de trabalho. Segundo Moura (2007), a 

UNESCO conceituava a alfabetização de adultos por: 

 

Uma concepção filosófica positivista de caráter pragmática – características 

dos modelos econômicos liberal e neoliberal; em uma concepção psicológica 

empirista-associacionista que considera o adulto analfabeto como um ser 

inferior do ponto de vista das capacidades superiores de inteligência e uma 

visão antropológica de um indivíduo pobre culturalmente, devendo ser 

“instruído” para adquirir conhecimentos instrumentais e utilizá-los a serviço 

do mercado. (MOURA, 2007, p. 13). 

   

O Mobral foi finalizado em 1985 com o fim também da ditadura militar. Contudo, foi 

ainda no período da ditadura militar que, em 1971, com a lei 5.692, fixou-se as Diretrizes e 

Bases para o Ensino de 1º e 2º grau, atualmente, o ensino fundamental e médio. 

  Paralelamente ao período da ditadura militar e da criação do Mobral, começa a se 

desenvolver um movimento progressista na educação brasileira. Na primeira metade dos anos 

de 1960, a educação passa a ser vista como instrumento de conscientização (SAVIANI, 

2009). A partir daí, a expressão "educação popular" assume o sentido de uma "educação do 

povo, pelo povo e para o povo". Dentro desse contexto histórico, o educador que foi um ícone 

e um importante intelectual a influenciar não só a educação de jovens e adultos, mas a 

educação brasileira como um todo, foi o educador Paulo Freire.  

   Freire desenvolvia um “método” de alfabetização de adultos construído juntamente 

com o aluno, depois de contextualizar sua história de vida. Esse novo método assumiu um 

pensamento pedagógico assumidamente político. Ele sugere a educação como forma de 

conscientização de vencer primeiro o analfabetismo político para concomitantemente haver a 

“leitura do mundo” a partir da sua experiência, de sua cultura, de sua história. Perceber-se 

como oprimido e libertar-se dessa condição é a premissa que Freire (2001, p. 31) defende:  

 

Quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o 

significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá, melhor que 

eles, os efeitos da opressão? Quem, mais que eles, para ir compreendendo a 

necessidade da libertação? Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas 

pela práxis de sua busca; pelo conhecimento e reconhecimento da 

necessidade de lutar por ela. Luta que, pela finalidade que lhe derem os 

oprimidos, será um ato de amor, com o qual se oporão ao desamor contido 

na violência dos opressores, até mesmo quando esta se revista da falsa 

generosidade referida. 
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   A educação proposta por Freire é, portanto, fruto de uma pedagogia radical. Para o 

educador, desvelar a realidade significa retirar o véu da ideologia que impregna as práticas 

sociais cotidianas e o senso comum. E isso se faz a partir do diálogo, um diálogo que 

problematize a realidade, sendo capaz ainda de integrar as diferentes realidades construídas 

por diferentes contextos. 

  A discussão e reflexão das especificidades da EJA transcorrem pelo pensamento 

crítico freireano na medida em que nos amparamos no conceito de educação libertadora e que 

legitimamos a educação como um direito de todos. No entender de Freire (1987, 2001), a 

realidade concreta não é apenas o mero dado, objetivo, materializado, mas sim são estes dados 

somados à interpretação que os sujeitos envolvidos dão a ele. É na explicação da realidade 

vivida que os sujeitos explicitam a sua visão de mundo e as bases de sua interpretação. E, 

nesse sentido, para além de uma pedagogia ou método, o pensamento freireano concebe ao ser 

humano ir se construindo historicamente, ao mesmo tempo em que transforma o mundo onde 

vive. 

  Reconhecer a essência da Educação Libertadora de Paulo Freire é importante porque 

ajuda-nos a compreender a importância da Educação de Jovens e Adultos, uma vez que a EJA 

possui não apenas a função de suprir ou compensar a escolaridade perdida, mas assume 

também a função reparadora, que promove a cidadania por meio do direito à educação 

historicamente negada, a função equalizadora, que garante o acesso aos bens sociais e à 

permanência na escola de maneira equitativa, considerando cada sujeito com suas 

necessidades específicas e, por último, a função qualificadora, ao efetivar uma educação 

permanente que corresponde às necessidades de atualização e aprendizagem contínuas. Nesta 

ordem de raciocínio: 

 

[...] a Educação de Jovens e Adultos (EJA) representa uma dívida social não 

reparada para com os que não tiveram acesso a e nem domínio da escrita e 

leitura como bens sociais, na escola ou fora dela, e tenham sido a força de 

trabalho empregada na constituição de riquezas e na elevação de obras 

públicas. Ser privado deste acesso é, de fato, a perda de um instrumento 

imprescindível para uma presença significativa na convivência social 

contemporânea (BRASIL, 2000, p. 5). 

  

  Neste sentido, compreendemos a EJA como uma ferramenta da educação popular. E, 

segundo Freire (2001), a força da educação popular está no desprendimento de todos, na 

compreensão do “conhecimento como ferramenta para a transformação”. E a atual política de 
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Educação de Jovens e Adultos é fruto das reivindicações de grupos e movimentos sociais de 

educação popular, que têm como desafio resgatar um compromisso histórico da sociedade 

brasileira e contribuir para a igualdade de oportunidades, inclusão e justiça social, 

fundamentando sua construção nas exigências legais definidas pela Constituição Federal de 

1988. 

 

4.2 A EJA NA ATUALIDADE 

 

4.2.1 A Constituinte, a LDB e a década de 90 

  Os anos 1980 foram marcados por fatos de grande significação, como a superação do 

regime civil-militar, a fundação das centrais sindicais, a promulgação da Constituição de 

1988, o surgimento e consolidação de várias formas de organização da sociedade civil e a 

realização da primeira eleição direta para a Presidência da República desde o fim da ditadura. 

Segundo Oliveira (2001), o embate eleitoral travado em 1989 produziu um abalo no consenso 

das classes dominantes, como poucas vezes se viu no Brasil. 

  A Constituição de 1988 declara que a educação, como direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade (Art. 205). 

Suas Disposições Transitórias estabeleciam um prazo de dez anos durante o qual sociedade e 

Estado deveriam convergir esforços em direção à superação do analfabetismo e à 

universalização do ensino fundamental, para cujos fins deveriam ser direcionados 50% dos 

recursos vinculados à educação.  

  Essa legislação significou um avanço, visto que “firmou uma intencionalidade política, 

estabeleceu uma meta, reconhecendo a necessidade de se instalar no plano dos direitos um 

caminho para superar a injustiça no plano social” (HADDAD, 1998, p.112). A Carta Magna 

reconhecia que a sociedade foi incapaz de garantir escola básica para todos na idade 

adequada, e ampliava o dever do Estado para com todos aqueles que não tiveram a 

escolaridade básica, independentemente da idade, colocando a educação de pessoas jovens e 

adultas no mesmo patamar da educação de crianças e adolescentes. 

  A atual Constituição destaca-se, também, pelo fato de atribuir à educação o papel de 

instrumento qualificador para o trabalho e de preparo para o exercício da cidadania, 

diferentemente das perspectivas adotadas em constituições anteriores, do Brasil industrial.  

  Nos anos de 1990, tendo como lógica que à escola cabe o "desenvolvimento de 

aptidões para a vida produtiva" (Art. 39), a nova LDB (Lei nº 9.394/96) reservou um espaço 
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privilegiado para a educação profissional, considerada como um fator estratégico de 

competitividade e desenvolvimento humano na nova ordem econômica mundial. No que 

tange à EJA, pode-se dizer que também ela teve um lugar de destaque, sendo contemplada 

com um capítulo próprio na nova lei, cujo conteúdo, entretanto, sofreu um claro retrocesso em 

relação à Constituição de 1988, principalmente pelo fato de referir-se à EJA como “cursos e 

exames supletivos” (Art. 38), retornando à concepção de educação compensatória.  

  A LDB diminuiu as idades mínimas para realização de exames supletivos, passando 

para 15 e 18 anos para o ensino fundamental e médio, respectivamente. Além disso, conforme 

salienta Haddad e Di Pierro (2000) e Di Pierro, Joia e Ribeiro (2001), a LDB integrou o 

ensino supletivo e o ensino regular no ensino básico comum e trouxe a obrigatoriedade do 

Ensino Fundamental inclusive para a EJA.  

  A LDB, portanto, completa o movimento de reforçar a educação de pessoas jovens e 

adultas como uma educação de segunda classe, principalmente ao separar a educação básica 

da formação profissional, particularmente no ensino médio, no qual até então existia o curso 

secundário profissionalizante. Essa determinação legal levou à reestruturação do sistema 

federal de formação profissional, descaracterizando as escolas técnicas federais; também 

minimizou a participação do Estado na execução dos cursos de formação profissional, 

estabelecendo que sua gestão e financiamento deveriam caber ao Ministério do Trabalho, 

deixando a tarefa de execução às diversas instituições da sociedade civil, ONGs, sindicatos e 

entidades empresariais religiosas. 

  A década de 90 ficou marcada também pela aprovação da Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos, durante a Conferência Mundial em Jomtien, na Tailândia. Além disso, 

o ano de 1990 foi considerado pela ONU como Ano Internacional da Alfabetização.  

   A Declaração Mundial propõe, no artigo 3º, a Universalização do acesso à educação. 

Cita-se a necessidade de ser ter e melhorar a qualidade da educação para as crianças e os 

jovens e adultos: 

Para que a educação básica se torne equitativa, é mister oferecer a todas as 

crianças, jovens e adultos, a oportunidade de alcançar e manter um padrão 

mínimo de qualidade da aprendizagem. A prioridade mais urgente é 

melhorar a qualidade e garantir o acesso à educação para meninas e 

mulheres, e superar todos os obstáculos que impedem sua participação ativa 

no processo educativo. Os preconceitos e estereótipos de qualquer natureza 

devem ser eliminados da educação. (UNESCO, 1990, p. 3) 
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Neste documento, a alfabetização, é citada como prioridade, devendo alcançar a todos, 

inclusive os jovens e adultos. Para isso, convoca-se a participação de setores alternativos na 

sociedade que possam atender à demanda onde a educação formal não alcance. Além disso, 

são citados mais uma vez, como formas alternativas de levar educação a todos, os meios de 

comunicação. 

  No Brasil, algumas ações foram feitas, como o Plano Nacional de Alfabetização e 

Cidadania, extinto um ano após sua criação, em 1990, e a Comissão Nacional de 

Alfabetização, que era coordenada por Paulo Freire (GADOTTI, 2013). Foi também em 1990 

a extinção da Fundação Educar, no mandato do então Presidente Fernando Collor de Mello, 

motivado por uma política de corte de gastos e controle da inflação. O fim da Fundação 

Educar causou um grande impacto nas políticas voltadas para EJA. A principal consequência 

foi à descentralização das ações, passando a responsabilidade da União para estados e 

municípios: 

 

A falta de incentivo político e financeiro por parte do governo federal levou 

os programas estaduais – responsáveis pela maior parte do atendimento à 

educação de jovens e adultos – a uma situação de estagnação ou declínio. 

Muitos municípios herdeiros de programas anteriormente realizados em 

convênio com a Fundação Educar foram obrigados a assumi-los com 

recursos próprios, muitas vezes sem o necessário preparo gerencial e técnico. 

(DI PIERRO, JOIAS e RIBEIRO, 2001, p. 67) 

   

No governo de Fernando Henrique Cardoso, no ano de 1996, por meio de uma emenda 

à Constituição, a educação fundamental aos jovens e adultos deixou de ser obrigatória, sendo 

apenas gratuita. Na prática, foi retirado, da computação de verba destinada aos estados e 

municípios, o quantitativo de alunos inscritos no ensino fundamental supletivo, a fim de que 

diminuísse o valor, o que gerou consequente um desestímulo na ampliação de vagas para esta 

modalidade (DI PIERRO, JOIAS e RIBEIRO, 2001). 

  Haddad e Di Pierro (2000) e Di Pierro, Joia e Ribeiro (2001) nos mostram que no 

cenário brasileiro, os anos de 1990, apesar do destaque dado à EJA na legislação vigente, 

foram um período de pouco apoio político e de uma disponibilidade mínima de recursos às 

ações voltadas para este público. A década da educação para todos não obteve o êxito 

esperado para a EJA, conforme proposto inicialmente pela Declaração, nem no Brasil nem 

nos países em que as organizações internacionais concentraram os esforços maiores para este 

fim. Na prática, a prioridade foi a educação infantil e pouco se conquistou em relação aos 
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jovens e adultos. A avaliação para educação se deu no ano de 2000, por meio da Cúpula 

Mundial de avaliação da década. 

 

 

 

4.2.2 A EJA como um direito 

  O direito à educação é reconhecido no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948 como direito de todos ao “desenvolvimento pleno da personalidade 

humana” e como uma necessidade para fortalecer o “respeito aos direitos e liberdades 

fundamentais”. A conquista desse direito depende do acesso generalizado à educação básica, 

mas o direito à educação não se esgota com o acesso, a permanência e a conclusão desse nível 

de ensino: ele pressupõe as condições para continuar os estudos em outros níveis (GADOTTI, 

2013). 

  Após o reconhecimento histórico feito na seção anterior, consideramos importante 

salientar a Educação de Jovens e Adultos como um direito à educação que todo o cidadão 

deve ter. Partindo desta premissa e tendo como base os estudos de Arroyo (2006), 

pretendemos esclarecer, que a EJA não pode ser resumida à suplência ou a uma segunda 

oportunidade dada a “alunos evadidos, reprovados, defasados, alunos com problemas de 

frequência, de aprendizagem, não concluintes da 1ª à 4ª ou da 5ª à 8ª” (ARROYO, 2006, p. 

23), como frequentemente são vistos os alunos da EJA, por um viés que apenas considera os 

fracassos escolares e exclui o direito à educação. Uma visão redundante da educação de 

jovens e adultos. 

  De acordo com Gadotti (2013), a educação de adultos deve ser também uma educação 

em direitos humanos. Para isso, é fundamental que os conteúdos, os materiais e as 

metodologias utilizadas levem em conta esses direitos, e os programas propiciem um 

ambiente capaz de vivenciá-los. A luta pelo direito à educação não está separada da luta pelos 

demais direitos. Pensando na complexidade que envolve a EJA, observamos que a EJA é 

espaço da diversidade e de múltiplas vivências, de relações intergeracionais, de diálogo entre 

saberes e culturas. 

 

Ao lado da diversidade está também a desigualdade que atinge a todos, 

sobretudo num país injusto como o nosso: negros, brancos, indígenas, 

amarelos, mestiços, homens, mulheres, jovens, adultos, idosos, quilombolas, 

ribeirinhos, pescadores, agricultores, pantaneiros, camponeses, sem-terra, 

sem teto, sem emprego... das periferias urbanas e dos campos. A diversidade 
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pode ser considerada como uma grande riqueza, mas a desigualdade social e 

econômica é a nossa pobreza maior. O mapa do analfabetismo é o mesmo 

mapa da pobreza, onde falta tudo, não só acesso à educação. (GADOTTI, 

2013, p.25) 

   

Guedes (2016) chama a atenção para a necessidade de reconfiguração da EJA a partir 

da revisão deste olhar, propondo uma nova perspectiva, que considera o aluno da EJA além da 

carência escolar. Valoriza-o como aluno, como sujeito social e cultural, que teve negado o seu 

direito à educação. Tal perspectiva considera as injustiças sociais, o desemprego, a falta de 

oportunidades e opressão que assolam uma grande parte da população brasileira. Enfatiza a 

juventude e toda bagagem cultural que o jovem e adulto adquirem em sua vida social. 

Portanto, é preciso oferecer condições de aprendizagem, transporte, locais adequados, 

materiais apropriados, muita convivência e também bolsas de estudo. 

  A reconfiguração da EJA, a partir dos anos 2000, se dá em um período histórico em 

que o Estado brasileiro inicia um processo de responsabilidade pública em relação à EJA, por 

meio do acesso dado às Universidades e aos Centros de pesquisas em assumir o processo de 

formação e de pesquisas voltadas para este campo educacional. 

  Assim também a sociedade, por meio de ONGs, MST e Instituições sociais, como a 

UNESCO, volta-se à EJA reconhecendo o direito à educação (ARROYO, 2006). É e será por 

meio destes setores educacionais de pesquisas, e acrescentamos a presença do próprio 

professor que atua na modalidade de jovens e adultos que se posiciona como investigador 

deste processo e produtor de conhecimento, que poderemos trazer para a sociedade as 

mudanças educacionais necessárias para que novas visões a respeito da EJA sejam feitas, de 

forma mais humana e respeitando esses indivíduos como cidadãos de direitos e deveres. 

 Como todos os processos históricos de transformações sociais, tal perspectiva requer 

tempo e a participação efetiva dos sujeitos que constantemente têm lutado por uma educação 

de qualidade, igualitária, com respeito às diferenças, e para todos os cidadãos. Há de se 

destacar que o Estado brasileiro, quando considerou apenas o ensino fundamental como 

educação obrigatória, negou às outras partes da população o direito à educação. Passou-se, 

então, a considerar como suplência a educação que os jovens e adultos não tiveram na idade 

entendida como própria, e na qual a educação foi disponibilizada pelo estado.  

Nesta perspectiva, o aluno da EJA é visto, então, como aquele que não aproveitou a 

oportunidade oferecida no tempo “correto”. Como de costume em nossa sociedade, estes 

cidadãos passaram por um processo de discriminação e pré-conceitos. Vale ressaltar, que o 
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preconceito se faz presente na sociedade como um todo, incluindo até mesmo o meio 

educacional. Na busca de uma profissão ou de se reafirmarem em seu meio social, esses 

jovens e adultos voltam a frequentar as salas de aulas e a enfrentar os desafios à sua frente. 

 

 

 

 

 

 

Um passo prévio implica superar a concepção de que a idade adequada para 

aprender é a infância e a adolescência e que a função prioritária ou exclusiva 

da educação de pessoas jovens e adultas é a reposição de escolaridade 

perdida na “idade adequada”. Reconhecendo, de um lado, que jovens e 

adultos são cognitivamente capazes de aprender ao longo de toda a vida e 

que as mudanças econômicas, tecnológicas e socioculturais em curso neste 

final de milênio impõem a aquisição e atualização constante de 

conhecimento pelos indivíduos de todas as idades, propugna-se conceber 

todos os sistemas formativos nos marcos da educação continuada. Nestes 

marcos, os objetivos da formação de pessoas jovens e adultas não se 

restringem à compensação da educação básica não adquirida no passado, 

mas visam a responder às múltiplas necessidades formativas que os 

indivíduos têm no presente e terão no futuro. Sendo tais necessidades 

múltiplas, diversas e cambiantes, as políticas de formação de pessoas adultas 

deverão ser necessariamente abrangentes, diversificadas e altamente 

flexíveis. (DI PIERRO, JOIA e RIBEIRO, 2001, p. 13) 

 

  Segundo Guedes (2016) a reconfiguração da EJA se dá principalmente por meio dos 

movimentos sociais que prezam para garantia dos direitos deste público. Acrescentamos a isso 

a importância das leis e políticas educacionais voltadas para estes objetivos. Para este autor 

não basta termos alguns espaços para continuidade dos estudos. É necessária a busca e a 

garantia dos direitos sociais e educacionais do coletivo que faz parte da EJA e que são 

representados pela parcela “pobre, desempregados, na economia informal, negros, no limite 

da sobrevivência” (ARROYO, 2006, p. 29). 

  Ao compreendermos a EJA como uma modalidade que possui uma história de 

discriminação e de negação de direitos, passaremos a compreensão da EJA como uma política 

afirmativa que necessita de um enfoque real da sociedade, do Estado e da educação. Tornar-

se-á clara a ideia de que esta modalidade precisa estar inserida nos currículos de formação 

inicial de professores de todas as áreas de ensino. Se compreendermos a EJA como um direito 

à educação, compreenderemos a necessidade de formar professores capacitados para atuar 

com os jovens e adultos. Professores que conhecem a sua trajetória histórica de luta e 

percebem a relevância em fazer um trabalho específico no ensino de ciências. 
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5 CONTEXTUALIZANDO O ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

5.1 BREVE HISTÓRICO DO ENSINO DE CIÊNCIAS  

 

Neste capítulo, acredita-se ser importante dissertar sobre a história do ensino de 

ciências e como ele tem se configurado em nosso país. As modificações ocorridas no ensino 

de ciências ao longo desses últimos 50 anos refletem diferentes objetivos da educação em 

função de transformações no cenário da política e da economia, tanto nacional como 

internacional.  

Nossas escolas, como sempre, refletem as maiores mudanças na sociedade. A cada 

novo governo ocorre um surto reformista que atinge principalmente os ensinos básico e médio 

(KRASILCHIK, 2000), e o desenvolvimento científico e tecnológico mundial e brasileiro 

exerceu e vem exercendo forte influência sobre o ensino de ciências. 

A partir da década de 50, um dos objetivos para o ensino de ciências era possibilitar 

aos estudantes o acesso às verdades científicas e o desenvolvimento de uma maneira científica 

de pensar e agir. Com o advento da Guerra Fria, houve uma batalha espacial entre 

superpotências que resultou em investimentos de recursos financeiros e humanos na 

educação, para a produção dos chamados projetos de 1a geração do ensino de Física, Química, 

Biologia e Matemática para o Ensino Médio (KRASILCHIK, 2000). 

Alguns desses projetos foram adaptados para as escolas brasileiras, porém houve 

pouco impacto, devido à resistência dos educadores, que não receberam treinamento 

adequado. A partir das transformações políticas que o país atravessou, houve uma mudança na 

concepção da escola que passava a ser responsável pela formação de todos os cidadãos, e não 

mais apenas de um grupo privilegiado. Houve um aumento da participação das ciências no 

currículo escolar no curso ginasial, e aumento da carga horária de Física, Química e Biologia 

no colegial (KRASILCHIK, 2000). 

Os anos 1970 foram marcados por privilegiar a ciência pura, praticamente não 

havendo menção às tecnologias produzidas com base em conhecimentos científicos. O 

silêncio sobre a imposição de padrões tecnológicos estrangeiros ao Brasil nesse período 

deveu-se à defesa de certos programas de transferência tecnológica. Nesse período, o ensino 

de ciências no país apresentou-se contraditório. Embora os documentos oficiais (LDB/1971) 

valorizassem as disciplinas científicas, o período de ensino a elas disponibilizado fora 
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reduzido por força de um currículo de viés tecnicista, fortemente impregnado por um caráter 

profissionalizante. Além disso, apesar de os currículos enfatizarem “aquisição de 

conhecimentos atualizados” e a “vivência do método científico”, o ensino de ciências, na 

maioria das escolas brasileiras, continuou a ser descritivo, segmentado e teórico 

(DELIZOICOV, 2002). 

A partir da década de 80, a educação passa a ser entendida como uma prática social 

associada aos sistemas político-econômicos. Tendo uma postura crítica, o ensino de ciências 

seria importante para a transformação da sociedade brasileira. Na década seguinte, o ensino de 

ciências passou a incorporar o discurso da formação do cidadão crítico, consciente e 

participativo. E reafirmaram as relações existentes entre a ciência, a tecnologia, a sociedade e 

o meio ambiente (NASCIMENTO, 2000) 

Apesar de as propostas de melhoria do ensino de ciências estarem fundamentadas 

numa visão de ciência contextualizada social, política e economicamente, da segunda metade 

da década de 80 até o final dos anos 90, esse ensino continuou sendo desenvolvido de modo 

informativo e descontextualizado, favorecendo aos estudantes a aquisição de uma visão 

objetiva e neutra da ciência, sendo ainda marcante o distanciamento entre os pressupostos 

educativos do ensino de ciências e as possibilidades de torná-los concretos, o que se deve a 

uma complexa relação epistemológica (NASCIMENTO, 2000).  

O ensino de ciências, historicamente, até meados do século XX, esteve muito 

ancorado no positivismo lógico. Nessa perspectiva, entendia-se a ciência como atividade 

autônoma, neutra, desinteressada e de caráter cumulativo, entre outros aspectos, de modo que 

a sua finalidade exclusiva era a busca da verdade, independentemente de fatores externos ao 

campo científico (CACHAPUZ et al., 2002). Porém, a integração da ciência, tecnologia e 

sociedade no ensino de ciências, fomenta uma educação com um viés mais humanista, mais 

global e menos fragmentado. Ao enfatizar as relações entre a ciência, a tecnologia e a 

sociedade, esta orientação desponta uma imagem mais completa e mais real da ciência e uma 

atitude mais positiva face à mesma e à sua aprendizagem. Ao confrontar os alunos com 

problemas atuais de âmbito social, ético e político, a partir de uma perspectiva 

problematizadora, criam-se oportunidades para os alunos refletirem, formularem opiniões, 

juízos de valor, apresentarem soluções e tomarem decisões sobre acontecimentos e/ou 

problemas do mundo real. 

Em suma, no século XXI, percebe-se que a educação científica tem se tornando 

importante para se entender os fenômenos do mundo natural e se tomar decisões políticas e 
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sociais que possibilitem a vivência democrática, cidadã e humana. Os desafios da docência 

para a educação científica no século XXI são complexos e possuem particularidades para a 

formação profissional.  

 

5.2 ENSINO DE CIÊNCIAS E EJA: TECENDO RELAÇÕES 

 

Conhecer a história do nosso campo disciplinar é importante para o professor que quer 

mostrar que a ciência à qual ele se dedica está viva, com questões ainda não resolvidas, e que 

é possível construir uma ponte entre os saberes particulares e o conhecimento global. De 

acordo com Selles e Ferreira (2003), o desafio no ensino de ciências parece ser menos o de 

modernizar os conteúdos específicos e mais o de levar os estudantes à compreensão de como 

as ciências funcionam, dos seus processos de trabalho, de suas questões epistemológicas, das 

suas implicações sociais. 

 Os documentos oficiais têm ressaltado a importância de que o ensino de ciências 

contribua para que os jovens e adultos compreendam a relevância social do conhecimento 

científico e a importância da articulação desse saber com os demais, a fim de que possam ter 

mais condições de enfrentar os desafios de uma sociedade em mudança contínua e tomar as 

decisões conforme seus anseios (BRASIL, 2002). 

 A proposta curricular de ciências para a EJA contempla as ideias contidas na LDB 

9.394/96 e as diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais. A aproximação entre o ensino 

de ciências e a educação de jovens e adultos é feita por meio das discussões que reforçam o 

caráter da utilidade do conhecimento científico na vida cotidiana do indivíduo 

desconsiderando questões relacionadas à visão crítica das relações entre ciência, tecnologia e 

sociedade e à preocupação com a construção da autonomia dos (as) estudantes. 

 

As orientações para o ensino das ciências são resultado da pesquisa e de uma 

mais aprofundada ligação entre o terreno onde se dá o seu desenvolvimento 

e os problemas com que a prática letiva se debate. A pesquisa deve, 

efetivamente, ser um dos esteios principais que dê coerência e sentido às 

tomadas de decisão que o professor, no seu cotidiano, tem de assumir de 

forma consciente e fundamentadamente. É a pesquisa com os professores, e 

não só sobre os professores, que transporta para o campo conceitual e para o 

campo da práxis os quadros de referência que deverão ser a base de uma 

fundamentação epistemológica – aberta a novas temáticas e disponível para 

integrar valores de contemporaneidade. (CACHAPUZ et al., 2004, p. 365) 
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 Assim, o ensino de ciências na EJA deve contribuir para que os educandos 

compreendam o mundo em que vivem, problematizando e discutindo a Ciência enquanto 

produção humana, cultural, histórica, vinculada aos aspectos sociais, políticos e econômicos, 

sempre relativa e nunca absoluta. 

 

5.3 FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS PARA EJA: UMA QUESTÃO 

PARA A FORMAÇÃO INICIAL OU CONTINUADA? 

 

A formação inicial do professor de Ciências Biológicas para a atuação com a EJA 

segundo as pesquisas é bastante incipiente, de acordo com Bar et al (2017). Esses autores 

indicam que os profissionais atuantes na EJA, em sua maioria, encontram-se despreparados 

ou sem formação específica para trabalhar com esse público. Problemática essa que tem 

ligação latente com a ausência – ou com a carga horária pouco significativa – de disciplinas 

nas licenciaturas sobre o ensino para jovens e adultos. Esta lacuna precisa ser repensada dada 

as especificidades deste alunado em relação aos demais. 

  A relevância na formação de professores se justifica no fato de termos na EJA 

especificidades que devem ser consideradas no ensino. Essas características são reafirmadas 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 

2000). No artigo 5º, parágrafo único, aponta-se para a necessidade de se considerar as 

situações, os perfis dos estudantes e as faixas etárias, visando um currículo que atenda aos 

princípios de equidade, diferença e proporcionalidade. A formação de professores para a EJA 

é direcionada pelas DCN-EJA, no seu artigo 17, para: 

 

 I – um ambiente institucional com organização adequada à proposta 

pedagógica; II – investigação dos problemas desta modalidade de educação, 

buscando oferecer soluções teoricamente fundamentadas e socialmente 

contextualizadas; III – desenvolvimento de práticas educativas que 

correlacionem teoria e prática; IV – utilização de métodos e técnicas que 

contemplem códigos e linguagens apropriados às situações específicas de 

aprendizagem. (BRASIL, 2000, Art. 17) 

   

A LDB (BRASIL, 1996) também reforça essa discussão trazendo, no parágrafo único 

do Art. 61, a necessidade de preparar o profissional da educação “de modo a atender as 

especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas 

e modalidades da educação básica” (Art.61, parágrafo único). Além disso, a fim de atender a 

todas as modalidades, orienta, no inciso I deste parágrafo único, para uma sólida formação 
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básica. Ratifica, assim, a importância de considerarmos na formação docente as características 

de cada modalidade de ensino, como a EJA. Nesse viés, compreendemos a EJA como um 

campo de muitas especificidades que não podem ser desprezadas na formação do professor de 

ciências. 

  Nesse sentido, visando à formação de professores capacitados e preparados para a 

EJA, nos amparamos novamente em Freire (2001, p. 12), que demonstra a preocupação de 

termos professores “criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e 

persistentes” à realidade cotidiana dos alunos, e que conciliem a isso os conteúdos a serem 

trabalhados de forma crítica e consciente, a fim de que o aluno venha a superar o senso 

comum e as atitudes ingênuas. Ao nos voltarmos à realidade do aluno da EJA, percebemos 

que muito poderá ser trabalhado por meio das disciplinas de ciências, como a Biologia, que 

apresenta uma gama de questões sócio científicas na sociedade e precisam ser vistas por meio 

de um olhar crítico em relação ao impacto gerado na vida dos alunos. 

  Diante disso, um dos problemas enfrentados na modalidade EJA, é a lacuna deixada 

por uma frágil formação inicial, em que cursos de licenciatura não contemplam as 

especificidades da EJA, ou as abordam de forma superficial, não preparando o futuro 

professor para trabalhar com esse público. Assim, o professor inserido nessa realidade está 

mais propenso a cometer falhas básicas, como a falta de compreensão da realidade do seu 

aluno e suas características, bem como a utilização de elementos metodológicos inadequados 

em sala de aula, por exemplo (BAR et al., 2017). 

Para Bar et al. (2017), essa lacuna ocasionada na formação inicial pode ir além da falta 

de preparo do professor e da metodologia empregada, equivocadamente, podendo ter 

agravantes como: o material utilizado inadequadamente e conteúdos sem sentido, ou “ocos”, 

como se referem os autores, contribuindo para uma possível evasão escolar. 

Carvalho e Gil-Pérez (2009) destacam que o currículo dos cursos de Licenciatura das 

ciências da natureza deveria ser (re)estruturado, de forma que abarcasse com mais ênfase as 

disciplinas formadoras de professores, com aprofundamento no conteúdo e nos conceitos que 

poderão ser explicitados na educação básica, trabalhar com possíveis dificuldades que os 

alunos da escola trarão para sala de aula, entre outros aspectos. Isso se faz necessário, pois, na 

medida em que o professor de ciências ingressa no mercado de trabalho, pode deparar-se com 

diferentes níveis de ensino e modalidade, como a EJA, a qual também exige um preparo 

específico do professor. 
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Para atender as particularidades da EJA, a prática docente aparece como um desafio, 

pois o educador consciente passa grande parte do seu tempo questionando-se, revendo 

conceitos, buscando dar o melhor a seus educandos, principalmente no que diz respeito ao 

conteúdo, metodologia, avaliação e atendimento a esse grupo tão heterogêneo. 

  Amorim e Duques (2017) sinalizam que ainda hoje é bastante comum a existência de 

práticas docentes desconexas do ideal de atuação direcionado à EJA. E revela que é quase 

unânime a constatação das dificuldades enfrentadas pelos professores em suas práticas e das 

necessidades de preparação específica dos professores que atuam em EJA.  

Durante muito tempo a formação docente inicial foi considerada como sendo de 

natureza a permitir aos professores manterem-se em exercício nas escolas até sua 

aposentadoria (SONOECKX, 2003 apud JACOBUCCI, 2006). Porém, atualmente, nenhum 

profissional pode pensar que, ao terminar sua formação inicial, estará totalmente pronto para 

atuar na sua profissão. Reconhecer a necessidade de formação continuada para os professores 

decorre da constatação de que as rápidas mudanças sociais, econômicas e culturais colocam 

novas questões para a escola e consequentemente para a prática docente. 

Atualmente, diversas possibilidades de formação continuada são propostas por uma 

variedade de instituições. Em diversas escolas os professores têm um horário específico e 

coletivo para discussão e reflexão da ação docente. Neste momento de interação entre os 

professores, produzem-se respostas para os problemas encontrados nos processos de ensino 

aprendizagem cotidianos, e os professores ampliam seus saberes docentes. Também as 

universidades têm oferecido oportunidades de formação continuada aos professores, através 

da relação direta com as escolas, de cursos de extensão ou por meio de convênios com os 

sistemas de ensino. 

  A formação continuada é um direito do educador, mas, embora haja documentos legais 

que assegurem e privilegiem a instituição de políticas públicas no âmbito da formação 

docente, a fronteira entre o texto legal e a concreta operacionalização dessas leis ainda é 

grande. Como revela Amorim e Duques (2017), apesar de certo consenso presente nas 

discussões teóricas e na legislação acerca da necessidade de qualificação específica para o 

professor de jovens e adultos, ainda hoje é recorrente a ausência de políticas específicas para a 

formação dos professores de educação de Jovens e Adultos. 

Foi neste sentido que, através da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro 

(SEEDUC-RJ), o governo estadual, no intuito de melhorar a qualidade da educação e também 

em minimizar essa lacuna na formação, implementou a Nova Política de Educação de Jovens 
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e Adultos para o Ensino Médio, Programa Nova EJA, em parceria com a Fundação Centro de 

Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ), no 

primeiro semestre de 2013.  

De acordo com o Manual de Orientações da Nova EJA, elaborado pelo Governo do 

Estado do Rio de Janeiro, por meio da SEEDUC, todos os professores do Estado do Rio de 

Janeiro que desejam trabalhar com a EJA devem ingressar num curso de formação específica 

para este público.  

 

A Formação Continuada para os professores das turmas da EJA Ensino 

Médio será correlacionada com o cotidiano da sala de aula, percorrendo o 

conteúdo expresso no material didático do estudante, fomentando a criação 

de novas práticas pedagógicas pelos professores, bem como a 

experimentação opcional das mesmas, definidas no material impresso e 

multimeios do professor e na questão da avaliação do aluno. A formação é 

pautada na ação mediadora dos professores, e, assim, instrumentalizar o 

fazer cotidiano, de modo que eles vivenciem na formação as estratégias e os 

fazeres a serem vivenciados pelos estudantes “em sala de aula”, na produção 

individual e coletiva do conhecimento. (GOVERNO DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO, 2013, p. 9) 

 

  Esse curso prevê 8 horas de capacitação a cada bimestre mensal, presencial e 

obrigatória, aos sábados. Sendo um total de 40 horas presenciais. E um conjunto de atividades 

à distância, avaliadas, com objetivo formativo. O conteúdo da formação e materiais para 

utilizar em sala de aula são disponibilizados no site da SEEDUC/RJ e da Fundação Cecierj. 

Essa formação acontece concomitante à atuação nas turmas da EJA. O professor concluinte 

recebe certificado de aperfeiçoamento ou atualização, a depender da disciplina cursada. A 

duração mínima para a obtenção do certificado de Atualização é de 5 meses, e de 

Aperfeiçoamento é de 11 meses. Os docentes que realizavam esse curso também recebiam 

uma bolsa auxílio durante a duração do curso. 

  O manual desenvolvido para o curso prevê metas para os estudantes e professores. 

Entre algumas das metas previstas para os estudantes estão as de “aumentar as taxas de 

conclusão” e “melhorar a aprendizagem”. Para os professores, estão “repensar sua ação 

docente, “estabelecer outro olhar sobre os limites e possibilidades dos alunos”, “estabelecer 

outro olhar sobre os limites e possibilidades dos alunos” e “exercitar um novo lócus enquanto 

mediador da construção do conhecimento e saberes”. 

  O manual traz também a matriz curricular do programa para o Ensino Médio, e 

diferencia-se da Educação Básica de acordo com a distribuição das disciplinas ao longo dos 
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semestres e o tempo disponível para o desenvolvimento das atividades. O programa tem 

material didático próprio, tanto para a formação continuada dos docentes como para os 

alunos. No que diz respeito à formação continuada, acontece concomitante à atuação nas 

turmas de EJA, na modalidade semipresencial, isto é, com atividades presenciais e à distância. 

  Contudo, através de levantamento na literatura, percebe-se que muitos docentes 

sinalizam, que ainda assim, o curso não oferece uma discussão mais aprofundada, referentes 

às especificidades e problemáticas ao trabalho nessa modalidade. O material didático 

desenvolvido  para ser utilizado nas turmas da EJA, muitas vezes, não está relacionado com a 

realidade dos sujeitos. 
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6 ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

6.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:  QUESTIONÁRIO E ANÁLISE DE 

CONTEÚDO 

 

  Essa pesquisa possui uma abordagem qualitativa, na qual os dados coletados foram 

analisados de acordo com a Análise de Conteúdos proposta por Bardin. 

  De acordo com Bogdan e Biklen (1994), num processo de investigação qualitativa, 

podemos privilegiar, essencialmente, a compreensão dos comportamentos a partir da 

perspectiva dos sujeitos da investigação. 

  Concorda-se com Ludke e André (2014) sobre o privilégio que é a realização de uma 

pesquisa e sobre o seu valor e impacto social, pois é possível reunir conhecimentos e 

respostas sobre os principais problemas de nossa sociedade, situados em um contexto social e 

inserido em uma realidade histórica. 

  Propõe-se, neste trabalho, compreender a interface entre a formação docente e o 

ensino de ciências e seus desdobramentos na modalidade da Educação de Jovens e Adultos. 

Longe de ter respostas definitivas e fechadas, há uma tentativa de obtenção de dados, pelo 

contato do pesquisador com a situação estudada, enfatizando mais o processo do que o 

produto, e com a preocupação em retratar a perspectiva dos participantes (BOGDAN e 

BIKLEN, 1994). Para tanto, esse trabalho de cunho qualitativo privilegiou a utilização de 

questionário e a análise de conteúdo. 

   Gil (2008, p.128) aponta que o questionário pode ser definido “como a técnica de 

investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por 

escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.” Portanto, utilizamos o recurso do 

questionário, constituído por uma série ordenada de perguntas, que foram respondidas por 

escrito pelos docentes que atuam na EJA, com a presença do entrevistador. Cabe ressaltar que 

a realização do questionário fez uso de perguntas fechadas e abertas, possibilitando buscar 

respostas a diversos aspectos da realidade sobre os sujeitos diretamente envolvidos na nossa 

análise, para a produção de dados.  

Os questionários foram utilizados em três momentos distintos. Em um primeiro 

momento, que foi caracterizado como PRÉ-TESTE, coletou-se os dados sobre as impressões 
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dos docentes em relação à EJA, em uma turma lato sensu de Educação de Jovens e Adultos 

do IFRJ, campus Nilópolis. No segundo momento, nessa mesma turma, houve levantamento 

de dados para a elaboração da revista digital (produto desta dissertação). No terceiro 

momento, para a validação do produto educacional, também foi utilizado o mesmo 

instrumento para os professores de ciências que atuam na EJA de uma escola estadual. Os 

questionários encontram-se nos Anexos II, III, IV e V. 

Para a análise de dados, foi realizado a análise de conteúdo (AC) de Laurence Bardin 

(2016), a fim de revelar as informações presentes nos questionários e dar-lhes uma 

interpretação e descrição. A análise de conteúdo (AC) é caracterizada como um conjunto de 

técnicas de investigação que, através de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do 

conteúdo manifesto das comunicações, tem por finalidade a sua interpretação. 

A escolha pela Análise de Conteúdo acontece pela possibilidade de categorização dos 

dados, em que podem se aproximar respostas de participantes distintos, assentando-se nos 

pressupostos de uma concepção crítica e dinâmica da linguagem. 

A organização da análise de conteúdo dá-se por três etapas principais, e estas são 

subdividas em outras. As três principais são: a pré-análise; a exploração do material; e o 

tratamento dos resultados de acordo com Bardin (2016) e Franco (2012): 

a) A pré-análise corresponde à fase de organização dos dados, sendo um conjunto de 

buscas iniciais, de intuições, de primeiros contatos com os materiais, mas tem por 

objetivo sistematizar os princípios a serem incorporados; 

b) A exploração do material é definida como a fase de aplicação sistemática de 

procedimentos, em que realmente é aplicada uma das técnicas de Análise de 

Conteúdo: a categorização dos dados. 

c) O tratamento dos dados e interpretação é entendida como a realização da inferência, 

esta definida por Franco (2012) como o fator que confere ao procedimento de análise 

relevância teórica, uma vez que implica pelo menos uma comparação, já que a 

informação é puramente descritiva. 

 

6.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

  

 Os sujeitos desta pesquisa são pertencentes a dois diferentes grupos. O 

primeiro, na fase do pré-teste e do segundo momento dessa pesquisa, é composto por 

discentes de uma turma lato sensu de Educação de Jovens e Adultos do IFRJ campus 
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Nilópolis. Esses discentes são formados em diferentes licenciaturas, portanto, são alunos-

professores. O segundo grupo, pertencente à terceira fase da pesquisa, são os docentes de 

ciências naturais que atuam na Educação de Jovens e Adultos no Colégio Barão de Tefé, no 

município de Seropédica, Baixada Fluminense, região Metropolitana do Rio de Janeiro. Com 

o propósito de cumprir os aspectos éticos da pesquisa, foi pedida a autorização de cada 

participante para fazer uso das respostas obtidas com fins de pesquisa, por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido TCLE (Anexo I).  

 O Colégio Barão de Tefé possui 779 alunos matriculados, sendo que 495 alunos estão 

matriculados no Ensino Médio Regular e 284 alunos estão matriculados na Educação de 

Jovens e Adultos. Atualmente, oferece o Ensino Médio Regular no turno manhã e tarde, e o 

curso profissionalizante de Empreendedorismo no período integral. O colégio oferece a EJA 

Ensino Médio desde o ano de 2013. Possui um total de 11 turmas de EJA Ensino Médio, 

sendo 9 turmas à noite e 2 turmas à tarde, de acordo com os dados do Censo Escolar 2017. 

 A estrutura da escola é formada por 9 salas de aula, uma biblioteca, um laboratório de 

ciências, um laboratório de informática, um refeitório, uma quadra de esportes. 

 

Figura 1: Mapa de Seropédica Figura 2: Visão frontal Colégio Barão de Tefé 

  

Fonte: Google Maps © Fonte: acervo pessoal 

 

O colégio foi criado à beira da rodovia BR 465, que liga o município de Seropédica ao 

município do Rio de Janeiro. Essa rodovia era umas das principais rodovias que ligava a 

cidade do Rio de Janeiro à cidade de São Paulo. A cidade de Seropédica é conhecida por 

abrigar a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e empresas públicas de agropecuária, 

como a EMBRAPA e a PESAGRO. O bairro onde está localizado o colégio é residencial, 

possui pequeno comércio, algumas igrejas evangélicas, duas escolas estaduais, uma 

municipal, um posto médico e uma praça, com poucas opções de lazer e entretenimento. 
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A equipe docente formada para atuar na EJA do colégio Barão de Tefé perfaz um total 

de 27 docentes, sendo que 8 são os que trabalham com o ensino de ciências. A área das 

ciências da natureza fica constituída por 3 professores de Biologia, 2 professores de Química, 

2 professores de Física, 1 professor de Matemática. É importante ressaltar que, na Secretaria 

de Educação do Estado do Rio de Janeiro, os professores podem ser habilitados para outras 

disciplinas de acordo com sua área de atuação, portanto, o professor de Biologia geralmente é 

habilitado para lecionar a disciplina de Química e também Física. 

 

6.3 CAMINHO METODOLÓGICO  

 

6.3.1 Primeira Etapa – Estratégias Didáticas para realização do pré-teste 

Inicialmente, notou-se a necessidade de fazer um levantamento das impressões dos 

docentes sobre as particularidades de se trabalhar na EJA, o que chamou-se anteriormente de 

Pré-Teste. A pesquisa de campo foi realizada em uma turma de pós-graduação lato sensu, 

intitulada Especialização de Jovens e Adultos, que é ofertada pelo Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia (IFRJ), campus Nilópolis. Esta turma serviu de base para a 

construção do nosso produto educacional. 

Nessa especialização, uma das disciplinas ofertadas é a de Concepções da 

Aprendizagem de Jovens e Adultos, que faz parte do núcleo de disciplinas ministradas 

durante o curso, abordando as concepções gerais da aprendizagem de jovens e adultos, a 

aprendizagem em contextos escolares e não escolares, e as teorias de aprendizagem. Elegeu-

se esta disciplina para desenvolver um conjunto de estratégias didáticas a fim de levantar os 

conhecimentos prévios dos discentes para conseguirmos nos aprofundar sobre a temática. 

De acordo com Tenreiro-Vieira e Vieira (2013), as estratégias de ensino devem ser 

explicitamente orientadas para o desenvolvimento do pensamento crítico. Com o propósito de 

orientar estratégias que permitissem ao final desse processo obter a construção de um produto 

educacional, buscou-se envolver os docentes em atividades que os tornassem responsáveis 

pelo seu processo de aprendizagem, e, assim, desenvolvessem o pensamento crítico. Sendo 

assim, essas estratégias didáticas foram divididas em três momentos distintos.  

No primeiro momento, iniciando a abordagem do tema, foi apresentado para a turma 

a reprodução do trecho do filme O segredo de Bethoveen, com o objetivo de conduzir os 

discentes a uma reflexão e sensibilização acerca do tema proposto, para desenvolvimento do 

pensamento crítico. O trecho do filme ilustra como a Aprendizagem Significativa, proposta 
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por David Ausubel, elucida questões quando trabalhamos com a EJA, “O fator isolado mais 

importante que influencia o aprendizado é aquilo que o aprendiz já conhece"; de uma forma 

sutil mostra a importância de se levar em conta a história do sujeito e o papel dos docentes na 

proposição de situações que favoreçam a aprendizagem.  

 
 

Figura 3: Capa do filme O Segredo de Beethoven 

 

Fonte: Google lmagens © 

 

No Segundo Momento, foi realizada uma estratégia denominada “Tempestade de 

ideias” ou “Brainstorming”, com o objetivo de estimular novas ideias, estimular a imaginação. 

O tema inicial proposto foi o “Desafio da ação docente na EJA”, quando todos expuseram 

seus pontos de vista. Diversos pontos foram abordados, como falta de formação específica, 

dificuldades de materiais didáticos, escolas sem estrutura e a grande taxa de evasão dos 

alunos. Em seguida, após os pontos abordados, cada aluno recebeu uma folha com um texto 

introdutório a partir do qual foi proposto que ilustrassem e dissertassem sobre a compreensão 

deles sobre a aprendizagem e a construção do conhecimento na Educação de Jovens e Adultos 

(Anexo II) 
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No terceiro momento pensando no produto educacional, mas querendo também 

levantar reconhecimento desse público participante, foi realizado um questionário-piloto, com 

perguntas relacionadas à formação docente, formação continuada e formação dos docentes de 

ciências que atuam na EJA (Anexo III).  

 

6.3.2 Segunda etapa – Questionário de Sugestões 

Após a realização da primeira etapa, concluindo-se com a aplicação do pré-teste, um 

semestre depois a pesquisadora retornou ao mesmo grupo no qual foi realizada a primeira 

etapa para levantar informações do que seria útil para a construção do produto educacional. 

Assim, iniciou-se o processo de pesquisa com um levantamento por meio de um questionário 

sugestões. Neste, os discentes desse curso de pós-graduação, que ao mesmo tempo são 

docentes atuantes na EJA, fariam sugestões para a construção de um material didático que 

pudesse fomentar o pensamento crítico e, ao mesmo tempo, nutrir os docentes com práticas 

simples, mas voltadas ao ensino de jovens e adultos. 

O questionário de sugestões (Anexo IV) objetivou levantar informações sobre a 

elaboração de uma revista digital para professores de ciências que atuam na EJA. Para tanto, 

realizou-se, anteriormente à aplicação deste questionário na mesma turma lato sensu, uma 

aula expositiva dialogada com o seguinte tema:  UMA REVISTA DIGITAL 

CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DOCENTE EM EJA. Em seguida, foram 

apresentados modelos de revistas digitais e a potencialidade da revista digital como proposta 

de formação continuada para professores de ciências que atuam na EJA. 

 

6.3.3 Terceira etapa – Criação do protótipo da revista digital 

  Após a análise do questionário piloto e do questionário de sugestões, respondido pelos 

discentes, criou-se um protótipo da revista digital. A revista digital foi apresentada ao segundo 

grupo participante da pesquisa: docentes que atuam com ciências naturais na EJA, no Colégio 

Estadual Barão de Tefé. 

 

6.3.4 Quarta etapa – Validação do produto educacional 

  Essa etapa caracterizou-se pela apresentação da revista digital para os docentes que 

atuam com ciências naturais no Colégio Barão de Tefé. A revista digital foi apresentada para 

oito docentes e, concomitantemente, eles responderam ao questionário de validação do nosso 

produto educacional (Anexo V). Contudo, somente seis professores retornaram com as 
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respostas do questionário. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

7.1 QUESTIONÁRIOS INICIAIS 

 

Neste capítulo, serão discutidos os resultados obtidos durante o estudo do questionário 

piloto e o questionário de sugestões. O questionário piloto objetivou compreender as 

percepções dos dezessete participantes sobre a EJA, formação de professores, formação 

continuada e formação de professores de ciências. Para que assim se tornasse possível 

aperfeiçoar as questões para serem aplicadas ao público alvo da pesquisa: professores de 

ciências que atuam na EJA. O questionário traçou o perfil dos participantes analisados, com 

um total de 13 questões para serem respondidas, possuindo questões abertas e fechadas.  

As análises dos questionários estão divididas e sintetizadas em categorias, 

pretendendo-se assim facilitar a compreensão destas. Abaixo, seguem as discussões de 

algumas das perguntas analisadas. Observa-se que a categoria “outros” refere-se a respostas 

que não se encaixam nas categorias definidas. 

 Pergunta 8 

No Quadro 1 buscou-se entender como os participantes definiriam a EJA, tendo como 

base três categorias principais que foram confeccionadas de acordo com as respostas:  

“Modalidade de ensino”, “Respeitar as especificidades” e “Direito e inclusão”. 

Quadro 1: Categorização da pergunta 8. 

 
Pergunta Categoria nº Respostas 

C
o
m

o
 v

o
cê

 d
ef

in
ir

ia
 a

 E
JA

?
 

Modalidade de 

ensino 
10 

A EJA é uma modalidade de ensino que visa atender 

pessoas que não tiveram oportunidade de cursar o 

ensino regular na idade própria.  (P01) 

Como uma modalidade de ensino, que é um direito de 

uma parcela da população brasileira que sofre com a 

exclusão social.  (P02) 

Respeitar as 

especificidades 
2 

Uma modalidade em que as especificidades devem ser 

respeitadas. (P03) 

Uma modalidade de ensino que apresenta 

características e especificidades próprias e sujeitos 

diferentes do ensino regular. (P04) 

 

Direito e 

inclusão 
5 

Um campo de trabalho dentro da área educacional 

garantido por lei e uma forma de tornar o ensino e 

aprendizado ao longo da vida uma realidade inclusiva 

de direitos. (P05) 
Fonte: elaboração própria. 
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Reconhecida como modalidade de ensino, a EJA aparece nos preceitos legais como 

uma das modalidades da educação básica a partir do reconhecimento das especificidades que 

a distinguem do ensino dito regular, isto é, o ensino fundamental e médio oferecido a crianças 

e adolescentes. Foi mencionada dez vezes no questionário. Mostrando que os participantes 

reforçam o que A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), apresenta em seu 

Capítulo II, uma seção especifica para tratar da Educação de Jovens e Adultos, onde 

“passando a ser uma modalidade da educação básica, nas etapas do ensino fundamental e 

médio, adquire uma especificidade própria que como tal deveria receber um tratamento 

especifico” (BRASIL, 1996, p. 15).  O que é reforçado pela resposta dos dois participantes, 

onde afirmam que além de uma modalidade de ensino, também possui suas próprias 

especificidades e características.  

A categoria direito e inclusão mencionada cinco vezes demonstra a EJA sendo vista 

como uma modalidade de ensino destinado a garantir o acesso e a continuidade dos estudos 

daqueles que não tiveram a oportunidade de iniciar ou concluir a educação básica durante a 

infância e a adolescência. O participante 6 afirma ser a EJA: “Um campo de trabalho dentro da 

área educacional garantido por lei e uma forma de tornar o ensino e aprendizado ao longo da vida 

uma realidade inclusiva de direitos”. Assim, a EJA é definida como uma modalidade da 

educação, com especificidade própria, como um direito garantido para os sujeitos que que não 

tiveram acesso em idade própria à educação. 

 

 Pergunta 11 

No Quadro 2, buscou-se compreender o que os participantes entendem sobre formação 

continuada de professores, tendo como base quatro categorias principais que foram 

confeccionadas de acordo com as respostas: “Aperfeiçoamento e atualização da prática”, 

“Continuação da formação”, “Reflexão e construção do conhecimento” e “Outros”. 
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Quadro 2: Categorização da pergunta 11. 

 

Pergunta Categoria nº Respostas 
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Aperfeiçoamento 

e Atualização da 

prática 

7 

Aperfeiçoamento da pratica docente, atualização de 

conteúdos e revisão da prática de ensino. (P01) 

Entendo como uma busca pelo aperfeiçoamento na área 

educacional, para que a prática seja mais consistente e 

torne seus educandos como parte enriquecedora nesse 

processo de formação continuada. (P02) 

Continuação da 

formação 
4 

Penso que é importante que os professores continuem a 

estudar, pois entendo que é necessário dar continuidade 

à formação.  (P03) 

Continuar estudando, vendo teorias, colocando em 

prática com os alunos. (P04) 

 

Reflexão e 

construção do 

conhecimento 
4 

Como formação que auxilia na reflexão da prática 

pedagógica, através da pesquisa. (P05) 

Toda ação (na escola ou externa) que objetive a reflexão 

sobre o cotidiano escolar e influencie no processo de 

produção de conhecimento. (P06) 

 

Outros  2 
Formação continuada é de extrema importância para 

instrumentalizar a prática do docente. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Quando refletimos sobre formação continuada de professores, precisamos conhecer os 

elementos da herança formadora que levaram à construção de práticas de formação. A 

preocupação e a inquietação de saber como (na formação inicial e principalmente na 

continuada), de que maneira, com quais conhecimentos, com quais modelos e, sobretudo, a 

inquietação de ter a consciência de que a teoria e a prática da formação devem ser revisadas e 

atualizadas é recente (IMBERNÓN, 2010). 

  Os programas de cursos de formação continuada de professores a partir dos anos de 

1970 instituíram uma formação continuada que predominava um modelo individual de 

formação. Cada um buscava para si a vida formativa, e se aplicava à formação continuada a 

ideia de “forme-se onde puder e como puder”. Nos anos de 1980 e 1990, o modelo de 

formação continuada baseou-se no treinamento, no qual os professores adquirem 

conhecimentos e habilidades.  

 Historicamente, os programas de cursos de formação continuada de professores 

privilegiavam a aquisição de conhecimentos e técnicas de forma individual em detrimento da 

dimensão coletiva, apresentando um modelo baseado na racionalidade técnico-formadora. 

Neste sentido, corroboramos com Imbernón (2010, p.122) quando ele afirma que “tal modelo 
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de treinamento é considerado sinônimo de formação continuada e se configura como um 

modelo que leva os professores a adquirirem conhecimentos ou habilidades, por meio da 

instrução individual ou grupal...” É um modelo de formação que é decidido por outros, e os 

resultados esperados dele, hipoteticamente, é que se produzam mudanças nas atitudes e que 

estas passem para a sala de aula.  

 Esses elementos da herança formadora são importantes para compreender a categoria 

“Aperfeiçoamento e Atualização da prática” que foi mencionada sete vezes pelos 

participantes da pesquisa. O participante 2 afirma que entende a formação continuada como 

“uma busca pelo aperfeiçoamento na área educacional, para que a prática seja mais 

consistente e torne seus educandos como parte enriquecedora nesse processo de formação 

continuada”. Compreende-se a formação como uma forma de adquirir conhecimentos e 

habilidades que irão transformar sua prática em sala de aula. Esse modelo de “formação-

treinamento” coloca os conhecimentos à disposição de todos os professores participantes 

desses cursos, acreditando de forma ilusória que, mudando os professores, mudará a educação 

e suas práticas, sem levar em conta as características do indivíduo e do contexto.  

 

 Pergunta 12 

No Quadro 3, buscou-se conceituar em que a formação continuada pode contribuir 

para melhorar a prática na EJA. O que favoreceu a formação de três categorias “Novos 

conhecimentos e leituras”, “Troca de experiências” e “Reflexão sobre a prática”. 

 
Quadro 3: Categorização da pergunta 12. 
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Novos conhecimentos e 

leitura 
11 

Contribui para estar por dentro das 

pesquisas acadêmicas que estão sendo 

realizadas e atualizadas sobre o assunto. 

(P01) 

Capacitando-me através das leituras e de 

trocas com os colegas. Buscando novos 

olhares para melhorar a atuação. (P02) 

Troca de experiências 2 

Além do contato com teorias específicas do 

assunto, as trocas de experiências nestes 

espaços de formação são extremamente 

relevantes na minha prática. (P02) 

Reflexão sobre a 

prática 
4 

Através da reflexão sobre o processo 

educativo é possível melhorar a prática com 

novas ou diversificadas formas de avaliar o 

educando, por exemplo. (P03) 
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Através da reflexão a respeito das 

especificidades dos educandos, da EJA, que 

vão melhorar minha prática. (P04) 

Fonte: elaboração própria. 

 

Na categoria “novos conhecimentos e leituras”, percebemos na resposta dos onze 

participantes que a possibilidade de uma formação que traga outros conhecimentos, o contato 

com as pesquisas acadêmicas, a leitura de novos teóricos são citados como sendo importantes 

elementos em um curso de formação continuada. Como nos mostra o participante 1: 

“Contribui para estar por dentro das pesquisas acadêmicas que estão sendo realizadas e 

atualizadas sobre o assunto”. Assim como a categoria “troca de experiências” nos sinaliza a 

importância de os professores estarem trocando com seus pares, como forma de intervenção 

educativa, como mostra o participante 2: “Além do contato com teorias específicas do 

assunto, as trocas de experiências nestes espaços de formação são extremamente relevantes 

na minha prática”. E a categoria “reflexão sobre a prática”, na qual quatro participantes 

reafirmaram os espaços de formação como sendo momentos de reflexão e, mais que a 

intenção de atualizar, “potencializar uma formação que seja capaz de estabelecer espaços de 

reflexão e participação com a finalidade de estabelecer um novo processo formador que 

possibilite o estudo da vida na sala de aula e nas instituições, os projetos de mudança e o 

trabalho colaborativo” (IMBÉRNON, 2010, p.42). 

 

 Pergunta 13 

No quadro 4, buscou-se compreender o que se espera de um curso de formação 

continuada para professores de ensino de ciências, a partir da realidade da EJA, levando a 

formação de três categorias, “Formação específica para EJA”, “Ciência e cotidiano” e 

“Outros”. Dos dezessete participantes que responderam ao questionário, cinco estão na 

categoria “Formação específica para EJA”, oito na categoria “Ciência e cotidiano” e quatro na 

categoria “Outros”. É importante ressaltar que nessa turma de especialização, onde aplicamos 

o questionário piloto os alunos possuem diversas formações. Os que estão dentro da área das 

“ciências” são os professores com formação em geografia, educação física e matemática. 

Porém, mesmo alguns não possuindo formação específica, todos os dezessete participantes 

responderam essa pergunta. A categoria “outros” foi formada pois os quatro participantes 

informaram não atuar na área de ciências. 
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Quadro 4: Categorização da pergunta 13. 
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Formação específica 

para EJA 
5 

Um curso que leve a reflexão sobre as 

especificidades da modalidade e instrumentalize 

com ferramentas e dispositivos adequados ao 

público-alvo da EJA. (P01) 

Que os professores adquiram conhecimentos nessa 

área e consigam adequá-la à realidade dos 

educandos na EJA. Que tragam a ciência mais 

próxima do cotidiano dos alunos. (P02) 

Ciência e cotidiano 8 

Espero que capacite educadores para que articulem 

teoria e cotidiano desses sujeitos. (P03). 

Que a ciência (ensino) construa sua metodologia de 

ensino a partir da vivência de seus alunos e de sua 

curiosidade, que permeie e aguce o aprender dos 

seus alunos. (P04) 

Outros 4 

Espero que a seja transmitida de forma que os 

alunos da disciplina compreendam com mais 

facilidade os assuntos complexos. (P05) 
Fonte: elaboração própria. 

 

A categoria “Formação específica para EJA” mostra que os participantes entendem as 

especificidades que a EJA requer como modalidade de ensino. O que percebemos, portanto, é 

que o percurso da história da EJA no Brasil se configura por políticas públicas incipientes, 

embora tenham ocorrido alguns avanços, os problemas básicos continuam. A formação dos 

professores que atuam na EJA na maioria dos casos não ocorreu na formação inicial 

(BONFIM e COUTO, 2008). De acordo com o participante 2: “Que os professores adquiram 

conhecimentos nessa área e consigam adequá-la à realidade dos educandos na EJA. Que 

tragam a ciência mais próxima do cotidiano dos alunos” traz a importância de se trabalhar o 

conhecimento científico respeitando a realidade desta modalidade. 

Já na categoria “Ciência e cotidiano”, os participantes demonstraram que, além das 

especificidades desta modalidade, para o ensino de ciências, é importante trazer uma ciência 

mais próxima do cotidiano e da realidade dos sujeitos. Como mostra o participante 4: “Que a 

ciência (ensino) construa sua metodologia de ensino a partir da vivência de seus alunos e de 

sua curiosidade, que permeie e aguce o aprender dos seus alunos”. Por muito tempo, o 

ensino de ciências relacionava-se com o processo de memorização de conceitos, no qual os 

estudantes aprendiam os termos científicos, porém não o relacionavam com o seu contexto. 

Trabalhar com ensino de ciências nas turmas de EJA deveria envolver a mediação dos 
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conhecimentos prévios desses sujeitos, visto que os mesmos possuem muitas vivências, 

decorrentes, por exemplo, de suas atividades de trabalho. 

As outras questões do Anexo III foram analisadas, mas não estão tabuladas aqui por 

serem de caráter secundário ao objetivo de coleta destas informações. Contudo, pode-se 

observar que o público possui formação inicial em diferentes licenciaturas. No total dos 

dezessete participantes, oito professores possuem formação em Pedagogia, dois professores 

em Letras, um professor em Música, um professor em Educação Física, um professor 

Tradutor e intérprete de Libras, um em Geografia, um em Ciências Sociais, um em 

Matemática e um em Educação do Campo. Apesar do curso enfatizar a atuação com a EJA, 

nem todos os alunos atuam na mesma. Dos dezessete participantes, apenas sete estão atuando 

na EJA, seis atuam no ensino regular e seis não estão atuando em nenhuma modalidade. A 

faixa etária dessa turma varia entre 25 e 50 anos. 

Na pergunta 9, buscou-se enumerar as atividades relacionadas com a atuação 

profissional após a formação acadêmica (graduação) com 20 horas ou mais, como: Cursos, 

Palestras, Seminários, Congressos, Workshops. Observou-se a indicação de uma variedade de 

atividades desde cursos realizados após a graduação até atividades genéricas encaradas como 

rodas de conversas, centros de estudos, contação de histórias, congressos, seminários e cursos 

de diferentes formatos oferecidos pelas Secretarias de Educação ou outras instituições 

presenciais ou à distância.   

E a partir da pergunta 10: “Essas atividades têm, de algum modo, contribuído para a 

sua prática pedagógica em sala de aula? Explique.” houve a formação de duas categorias: 

“Reflexão da prática” e “Ideias novas”.  Nelas observa-se a importância de um espaço onde os 

professores podem socializar os seus saberes e repensar suas práticas, assim como pensar que 

o campo da formação favorece ou deve favorecer a criação de estruturas organizativas, tipo 

redes, que permitam um processo de comunicação entre indivíduos iguais e troca de 

experiências, para possibilitar a atualização em todos os campos de intervenção educativa e 

aumentar a comunicação entre os professores. Com o objetivo de tornar possível a 

compreensão, a interpretação e a intervenção sobre a prática.  

 

7.2 QUESTIONÁRIO DE SUGESTÕES  

 

O questionário de sugestões, também aplicado na turma de pós-graduação lato-

sensu, orientou a construção do nosso produto educacional, a revista digital. O questionário 
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era formado por oito questões abertas, das quais três referentes ao perfil do participante e 

cinco questões específicas sobre a revista digital. Dos dezessete participantes somente seis 

retornaram com as respostas do questionário de sugestões.   

As análises dos questionários estão divididas e sintetizadas em categorias, 

pretendendo-se assim facilitar a compreensão destas. Abaixo, seguem discussões das cinco 

perguntas analisadas. Observa-se que a categoria “outros” refere-se a respostas que não se 

encaixam nas categorias definidas. 

 

 Pergunta 4  

No Quadro 5 buscou-se compreender como deveria ser o layout da revista digital 

destinada para professores de ciências que atuam na EJA, com a formação de duas categorias, 

“Interativa” e “Acessibilidade”. 

 

 

 

 

 

Quadro 5: Categorização da pergunta 4. 
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Interativa 2 Que fosse interativa. (P01) 

Acessibilidade 4 

Que seja fácil para as pessoas acessarem. (P02) 

Deveria ser como uma revista de papel mesmo, com 

páginas e seções, de modo que pudessem ser 

´folheadas` digitalmente. (P03) 

Fonte: elaboração própria. 

 

A partir da formação destas duas categorias, podemos elucidar que a revista digital é 

apontada pelos docentes como um material didático que esteja associado à prática pedagógica, 

de fácil acesso e objetiva. Os docentes sugerem que a revista deve conter imagens, vídeos que 

chamem a atenção e possa ser “folheada digitalmente”. A preocupação com a acessibilidade 
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da revista foi importante, pois, sendo uma revista digital, isso garante maior 

compartilhamento e divulgação entre alunos e professores. 

 

 Pergunta 5 

No Quadro 6, procurou-se saber quais textos os docentes gostariam de ler na revista 

digital de ciências para EJA. Havendo formação de duas categorias, “Relacionado com o 

cotidiano” e “Conteúdos atualizados”. 

 

Quadro 6: categorização da pergunta 5. 
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Relacionados com o 

cotidiano 

2 Textos com reflexões do cotidiano. (P01) 

Conteúdos atualizados 4 

 

Assuntos da atualidade, curiosidades. (P02) 

Textos com linguagem fácil e atuais, não muito 

longos. Talvez quadrinhos. Textos sobre 

curiosidades, explicando com linguagem fácil como 

as coisas acontecem e porquê. (P03) 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

 

Na categoria “Relacionados com o cotidiano”, os docentes apontam que a revista traga 

textos relacionados ao dia a dia dos professores e alunos que vivenciam a EJA, pois eles 

percebem a ausência de material didático relacionado ao contexto desta modalidade. Já na 

categoria “Conteúdos atualizados”, eles demonstraram a necessidade de conteúdos 

atualizados de ciências, como saúde, meio ambiente, alimentação e relacionados com 

cotidiano.  

 

 Pergunta 6 

No Quadro 7, pretendeu-se saber os tipos de vídeos que seriam relevantes para o 

trabalho em sala de aula para os docentes de ciências que atuam na EJA. Houve a formação de 

duas categorias: “Vídeos com aulas práticas” e “Vídeos de ciências”. 

 

Quadro 7: categorização da pergunta 6. 
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Vídeos com práticas de 

aulas 

3 

 Vídeos explicativos de como vivenciar na prática 

os conteúdos. (P01) 

Vídeos seriam uma ótima ideia! Mas não muito 

longos. Vídeos informativos, tutoriais para ensinar 

como se faz. E até pra dar exemplo de alguma 

situação. (P02) 

Vídeos de ciências 3 

“A importância do saneamento básico, práticas de 

higiene. (P03) 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

 A formação dessas duas categorias sugere a necessidade dos docentes em ter vídeos 

com atividades práticas para o exercício da docência com a EJA e também vídeos de ciências 

com temas importantes para serem desenvolvidos nessa modalidade. A partir das respostas 

dos docentes fica evidencia a importância atribuída ao “como fazer” como mostra o 

participante 1 “Vídeos seria uma ótima ideia! Mas, não muito longos. Vídeos informativos, 

tutoriais para ensinar como se faz. E até para dar exemplo de alguma situação.” E também o 

participante 2, “Sim, através de experimentos. Vídeos de atividades escolares. Oriundas de 

experiências práticas.” 

 

 Pergunta 7 

No quadro 8, pretendeu-se verificar quais links para outros endereços eletrônicos os 

docentes achariam importante ter na revista digital destinada para professores de ciências que 

atuma na EJA, havendo a formação de quatro categorias: “Órgãos governamentais”, “Temas 

científicos”, “Referências bibliográficas” e “Outros”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

Quadro 8: categorização da pergunta 7. 
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Órgãos 

governamentais 
2 

Museus, Ministério da Saúde, Secretária de Meio 

Ambiente, Fiocruz. (P01) 

Temas científicos 2 Alimentos, saúde, sexualidade. (P02) 

Referências 

bibliográficas 
1 

Referências bibliográficas para nossa atualização. 

(P03) 

Outros 1 
Não é necessário, pois a revista ficará muito longa. 

(P04) 

Fonte: elaboração própria. 

 

As quatro categorias surgidas sugerem que diferentes links podem fazer parte da 

revista digital, entre eles links que direcionem para endereços eletrônicos como: museus, 

saúde, órgãos governamentais e referências bibliográficas. 

 

 Pergunta 8 

No quadro 9 buscou-se saber quais seções seriam importantes para uma revista digital 

de ensino de ciências para a EJA. Havendo formação de duas categorias, “Saúde e qualidade 

de vida” e “Meio ambiente e atualidades”.  

 

Quadro 9: Categorização da pergunta 8. 
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Saúde e qualidade de 

vida 

 

3 
Seções de saúde, qualidade de vida, curiosidades, 

dicas relacionadas com ciência. (P01) 

Meio ambiente e 

atualidades 
3 

Descobertas recentes, plantas medicinais, meio 

ambiente. (P02) 

Fonte: elaboração própria. 

 

As duas categorias formadas sugerem que as seções da revista tragam temas como 

qualidade de vida, alimentação, saúde, plantas medicinais, descobertas recentes da Ciência. 

A partir da análise das respostas do questionário de sugestões, podemos elucidar que a 

revista digital é apontada pelos docentes como um material didático que esteja associado à 

prática pedagógica, de fácil acesso e objetiva. Os docentes sinalizaram a necessidade de 
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recursos dinâmicos e textos atuais sobre temas relacionados com as ciências, conforme o 

participante 3 do quadro 5, que diz: “Textos com linguagem fácil e atuais, não muito longos. 

Talvez quadrinhos. Textos sobre curiosidades, explicando com linguagem fácil como as 

coisas acontecem e porquê.”.  

Quando pensamos na produção de material didático na modalidade da Educação de 

Jovens e Adultos, o que observamos é a escassez de materiais produzidos para esta 

modalidade, conforme Mello (2013, p. 101):  

No campo da EJA, os estudos produzidos têm-se dedicado, em especial, à 

análise dos materiais impressos e, com maior ênfase, ao livro didático, 

elaborados como produto de alguma ação ou programa de governo, ou 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil. São escassos, no 

entanto, os estudos dedicados aos materiais didáticos produzidos diretamente 

por educadores e educandos da EJA no âmbito das escolas.  

 

Paralelamente ao ensino de ciências nesta modalidade, também observamos uma certa 

escassez de material didático. A partir da pergunta 06: “Que tipos de vídeos poderiam facilitar 

o trabalho do professor em sala de aula pensando em uma abordagem de ensino de ciências na 

EJA?”, o participante 2 sugere que: “Vídeos seriam uma ótima ideia! Mas não muito longos. 

Vídeos informativos, tutoriais para ensinar como se faz. E até pra dar exemplo de alguma 

situação”. Essa resposta sugere a necessidade de “aprender” e como “fazer” no ensino de 

ciências na EJA. Autores como (GATTI e BARRETO, 2009; GARCIA, 1999) salientam que, 

na atualidade, o ensino tem características extremante complexas e específicas, que exigem 

um trabalho especializado. Pensando sobre estas características na EJA, de acordo com 

Camargo (2015, p.36),  

Evidencia-se, portanto, a necessidade dos educadores que atuam 

especificamente com essa modalidade de refletirem sobre sua prática 

pedagógica e buscarem maneiras diferenciadas de ensino. O docente que 

atua na EJA precisa desenvolver características específicas para 

desempenhar um trabalho satisfatório nesse contexto. 

 

Portanto, o tratamento didático do conteúdo e das práticas não pode se ausentar das 

especificidades que a EJA impõe. 

 Diório e Rôças (2014) sinalizam que, dentro da sociedade dinâmica e informatizada 

como a qual vivemos, é muito importante que as transformações nos processos educacionais 

sejam constantemente discutidas pelos pesquisadores do campo de ensino e educação. E se 

tratando do ensino de ciências na Educação de Jovens e Adultos é importante o professor 

torna-se pesquisador de sua prática, pensando e/ou repensando práticas pedagógicas para o 
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ensino. O que justifica a importância em se promover ambientes para formação continuada 

que proporcionem aos docentes tempo para pensar ou mesmo repensar suas práticas 

cotidianas, por meio de teorias atualizadas, do conhecimento de outras práticas pedagógicas 

de êxito e do diálogo entre pares (TARDIF, 2002; DIÓRIO e RÔÇAS, 2014; OLIVEIRA, 

2001). 

  Apesar desses docentes apresentarem jornadas de trabalho extenuantes, fica 

evidenciada a importância da formação profissional permanente. Para Gomes (2014), uma 

revista digital serve como material didático dinamizador, facilitador da aprendizagem, criativo 

e, ainda, é um diferencial no meio educacional do material impresso. Como na fala do 

participante 3, do quadro 4: “Deveria ser como uma revista de papel mesmo, com páginas e 

seções, de modo que pudessem ser ´folheadas` digitalmente”. Além disso, a revista digital é 

econômica e pode proporcionar uma formação continuada para professores em larga escala, 

contribuindo para melhorias da educação em nosso país, inclusive no ensino de ciências. A 

revista digital é vista como uma ferramenta didática que possibilita a formação profissional 

em exercício aliando interatividade, acessibilidade e objetividade. Ela é uma opção criativa e 

econômica para a formação docente. 
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8 NOSSO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Atualmente, vivenciamos um período que é permeado pela velocidade que a internet 

promove em nossas vidas. Alguns autores caracterizam como essa fase sendo a era do 

conhecimento e da informação. A facilidade com que conseguimos nos comunicar e trocar 

informações nunca foi tão forte como em outras épocas. A cada ano surge uma novidade 

tecnológica e tentamos apreender seus novos mecanismos. Contudo, isso não significa que 

conseguimos acompanhar toda essa rapidez e inovação tecnológica. Quando pensamos nas 

escolas públicas brasileiras, ainda nos deparamos com a falta de infraestrutura e também a 

falta de acesso à internet. Muitos professores, ainda hoje, apresentam dificuldade para acessar 

certos aplicativos ou mecanismos da rede. 

Segundo Prensky (2001, apud CARNEIRO, 2017), muitos de nós, professores, somos 

“aqueles que não nasceram no mundo digital, mas, em alguma época de nossas vidas, ficamos 

fascinados e adotamos muitos ou a maioria dos aspectos da nova tecnologia”, sendo 

chamados de Imigrantes Digitais. Os professores, como imigrantes digitais, percebem que o 

mundo mudou, que os estudantes mudaram, e, com isso, a mudança nas atividades de ensino e 

pesquisa exigem uma mudança de pensamento. Nossos alunos são chamados de Nativos 

Digitais, pois “são usuários que nasceram a partir de 1990, em um mundo circundado pelas 

novas tecnologias e que usam as mídias digitais como parte integrante de suas vidas”, de 

acordo com Costa, Duqueviz e Pedroza (2015). Portanto, estamos em um período no qual a 

aprendizagem desses alunos passa a ser mediada por essas novas tecnologias, promovendo um 

novo nicho cultural. 

Em um passado recente, houve uma verdadeira explosão de tecnologias de informação 

e comunicação. Nesse contexto, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), de 

acordo com Costa, Duqueviz e Pedroza (2015), referem-se mais comumente aos dispositivos 

eletrônicos e tecnológicos, incluindo computador, internet, tablet, smartphone, mas também 

pode abranger tecnologias mais antigas como o mimeógrafo, a televisão, o jornal impresso. 

Atualmente, há uma tendência em se utilizar o termo Novas Tecnologias ou Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação – TDIC. Adotaremos aqui o termo TDIC para 

qualquer dispositivo que permita a navegação na internet. 

Segundo Costa, Duqueviz e Pedroza (2015), no mundo contemporâneo, as TDIC são 

instrumentos situados na história e na cultura da sociedade, e como instrumentos dessa época 
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e mediadores da interação humana, as tecnologias digitais têm contribuído para a mudança de 

algumas práticas sociais, tais como a comunicação, a socialização, a organização, a 

mobilização e a aprendizagem. Sendo assim, o uso das novas tecnologias nas escolas é 

importante como mediadora da aprendizagem dos nativos digitais. 

Para Gomes e Messeder (2015) apud Alves (2017), por meio das TDIC, a sociedade 

tem acesso à informação que pode servir como fundamentação teórica à inspiração de novas 

produções. Sendo assim, são consideráveis as contribuições que o uso destas tecnologias 

podem oferecer à educação, pois permitem o acesso rápido e fácil ao seu conteúdo, além de 

serem interativas – como a utilização de uma revista digital nas escolas, por exemplo, que, por 

meio de suas imagens, cores, sons, links, facilitaria o processo de ensino e a aprendizagem. 

Uma revista digital é um recurso que pode ser apropriado pelo professor no exercício 

de sua prática docente e que, pela sua potência didática, pode dinamizar o processo de ensino-

aprendizagem. É um recurso que promove a interação, a curiosidade, a concentração e ainda 

serve para quebrar aulas rotineiras. Seu uso não se restringe ao uso somente pelos alunos, ela 

também é um recurso como proposta de formação continuada para professores. E mesmo 

aqueles que têm dificuldade de acesso à internet podem receber a versão da revista impressa. 

A revista digital também oferece a possibilidade de ser gravada em CD room, ou seja, ela 

pode ser utilizada offline. 

Segundo Alves (2017), nos dias atuais, muitos docentes enfrentam sérios desafios no 

dia a dia para conseguir ensinar. Além de lidar com uma rotina exaustiva de trabalho para 

compensar baixos salários, precisam lidar com a escassez de material didático, sofrem com a 

violência física e moral e, ainda, precisa dar conta de provas, testes e trabalhos extraclasse de 

turmas lotadas. Portanto, sua formação continuada acaba sendo vencida pela questão do 

tempo e este profissional fica sem a oportunidade de repensar sua didática. Por isso, uma 

revista digital pode facilitar a chegada do conhecimento para o professor in loco. 

Por tudo isso, acreditamos que a revista digital seja uma ferramenta didática para 

auxiliar na formação continuada de professores de ciências que atuam na educação de jovens 

e adultos, assim como uma maneira de divulgar o produto educacional que foi fruto desta 

pesquisa. 

 

8.1 A REVISTA DIGITAL “EJA EM AÇÃO” 
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 A revista foi pensada como uma ferramenta didática para auxiliar os professores de 

ciências que atuam na Educação de Jovens e Adultos. Uma revista que possa colaborar para a 

reflexão dos professores, trazendo subsídios para eles refletirem suas práticas, contribuindo 

para uma educação científica crítica e uma Aprendizagem Significativa. Muitos professores 

possuem uma carga horário de trabalho extenuante para conseguir suprir os baixos salários. 

Diante disso, quando pensamos na formação continuada desses professores, observamos uma 

enorme dificuldade para estes docentes conseguirem iniciar ou dar prosseguimento em sua 

formação. Muitos docentes não têm a possibilidade de trocar com seus pares as dificuldades 

referentes ao seu fazer pedagógico, à enorme heterogeneidade que a Educação de Jovens e 

Adultos apresenta ou mesmo sobre a falta de formação específica para se trabalhar nessa 

modalidade. 

 Assim, pensando nas particularidades que a formação docente nos impõe para se 

trabalhar uma educação científica crítica e significativa, elaboramos a revista digital EJA em 

AÇÃO. Esta criação teve o intuito contribuir com os professores que desejam obter recursos e 

reflexões sobre o ensino de ciências significativo para a Educação de Jovens e Adultos, 

proporcionando uma possibilidade de repensar suas práticas e articular novas possibilidades 

de ensino à sua formação. Desta forma, torna-se possível apresentar o produto em sua íntegra 

no link de visualização no JOOMAG1 disponível em: https://bit.ly/2DMMaxt 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Link original: https://view.joomag.com/revista-eja-em-ação-ed-01-revista-eja-capa-e-miolo-versao-joomga/ 

0795937001542048594?short 

 

https://bit.ly/2DMMaxt
https://view.joomag.com/revista-eja-em-ação-ed-01-revista-eja-capa-e-miolo-versao-joomga/0795937001542048594?short
https://view.joomag.com/revista-eja-em-ação-ed-01-revista-eja-capa-e-miolo-versao-joomga/0795937001542048594?short
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Figura 4: Capa da revista EJA em AÇÃO 

 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

 

O ensino de ciências constitui-se de saberes provenientes de diversos campos 

disciplinares, surgindo como uma área do conhecimento cujas pesquisas dão suporte teórico e 

metodológico para que professores reflitam sobre sua prática e, com isso, favoreçam sua 

atuação como pesquisadores de novas propostas educacionais para o ensino de ciências nas 

escolas (ALVES, 2017). Ela deve dar prioridade à formação de cidadãos cientificamente 

cultos, capazes de participar ativamente e responsavelmente em sociedades que se querem 

abertas e democráticas (CHASSOT, 2010). Portanto, a educação em ciências dentro desse 

contexto atual assume-se como uma área importante para a construção do pensamento crítico 

e autônomo, e o professor de ciências tem relevada importância, pois é o mediador entre o 

ensino e os aprendizes, disputando com toda a evolução tecnológica, internet, instituições 

religiosas e outros espaços sociais. 

https://bit.ly/2DMMaxt
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Amorim e Duques (2017) sinalizam que ainda hoje é bastante comum a existência de 

práticas docentes desconexas do ideal de atuação direcionado à EJA. E revela que é quase 

unânime a constatação das dificuldades enfrentadas pelos professores em suas práticas e das 

necessidades de preparação específica dos professores que atuam nesta modalidade. Apesar 

de certo consenso presente nas discussões teóricas e na legislação acerca da necessidade de 

qualificação específica para o professor de jovens e adultos, ainda hoje é recorrente a ausência 

de políticas específicas para a formação dos professores de Educação de Jovens e Adultos. 

Nesse sentido, a atuação do professor de ciências na EJA vincula-se à capacidade crítica de 

promover ações e reflexões tendo como premissa a formação acadêmica, a sua prática em sala 

de aula e a análise do seu contexto social. 

Nesse sentido, a revista EJA em Ação tem a intenção de trazer elementos para a 

reflexão das práticas docentes em sala de aula, dentro da enorme diversidade que a EJA 

representa, que possibilitem discutir a partir da perspectiva da educação científica como 

elemento essencial na construção da cidadania, a fim de proporcionar aos docentes um 

(re)pensar da sua prática pedagógica. Sendo assim, ela foi idealizada como uma proposta de 

formação continuada para professores que priorizem a reflexão na ação, o engajamento e 

superem uma visão de Ciência neutra, conteudista e descontextualizada. Isto posto, 

descreveremos o processo de elaboração da revista digital EJA em AÇÃO, visando contribuir 

com futuros trabalhos para a formação de docentes. 

  Para a elaboração da revista digital EJA em AÇÃO, analisou-se o trabalho de Alves 

(2017) e as publicações online REVISTA ETD2 e EDUCATRIX3, que já foram consolidados 

nesta proposta digital, e elegeu-se um designer gráfico que atua no desenvolvimento de 

projetos de comunicação, por termos referencias de resultados satisfatórios na produção de 

outros produtos educacionais de mestrados profissionais. 

  Um outro critério considerado para escolha da elaboração da revista digital EJA em 

AÇÃO foi a possibilidade oferecida por uma versão em formato PDF gravável em CD, ou 

pendrive, para que as pessoas também pudessem acessar parte do material da revista sem 

depender da internet.   

  Todo conteúdo da revista (capa, contracapa, editorial, sumário e as respectivas seções) 

foi elaborado por nós, utilizando imagens, textos e vídeos compilados da internet com todas 

as fontes identificadas.  

                                                           
2 Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/index  
3 Disponível em: https://www.moderna.com.br/educatrix/home_ed14.html#  

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/index
https://www.moderna.com.br/educatrix/home_ed14.html
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  Assim sendo, a revista reúne referenciais teóricos como Paulo Freire, Antonio 

Cachapuz, João Praia, David Ausubel entre outros, para apresentar a perspectiva de educação 

científica crítica, um ensino dentro de um contexto que permita a construção do pensamento 

crítico e autônomo, e atividades e links voltados para o público da EJA. Assim, logo no 

sumário desta magazine, depara-se com as seções de estudo que os leitores encontrarão ao 

examinar nosso trabalho (Figura 5): 

 

Figura 5: Sumário da revista EJA em AÇÃO – página 3 

 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

 

Na primeira seção, denominada “Pra início de conversa”, inicia-se uma reflexão sobre 

a importância da educação em ciências no mundo contemporâneo, a importância do professor 

como mediador entre o conhecimento científico e os aprendizes, e trazemos uma charge para 

ilustrar as tensões atuais da utilização da tecnologia e da cibernética pela juventude (Figura 

6): 

 

 

 

 

https://bit.ly/2DMMaxt
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Figura 6: Primeira seção da revista EJA em AÇÃO – página 4 

 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

Na segunda seção, intitulada “Caminhos da Educação de Jovens e Adultos”, trazemos 

a trajetória da Educação de Jovens e Adultos no Brasil em uma perspectiva histórica e 

abordando que a EJA se constitui como campo complexo, plural e de natureza heterogênea. 

Esclarecemos ao leitor que ela é um campo relativamente novo, se considerarmos as políticas 

educacionais para essa área; que, principalmente, constitui-se como direito assegurado à 

https://bit.ly/2DMMaxt
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classe trabalhadora; e que deve garantir o acesso, a permanência e a continuidade aos que não 

iniciaram ou interromperam sua trajetória escolar (Figuras 7 e 8). 

 

 

 

 

Figura 7: Segunda seção da revista EJA em AÇÃO – página 5 
 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

 

Figura 8: Segunda seção da revista EJA em AÇÃO – página 6 

 

https://bit.ly/2DMMaxt
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Fonte: elaboração própria. 

 

Sendo assim, na terceira seção, denominada “Diálogos com Paulo Freire”, trazemos a 

biografia do autor (Figura 9) e dois vídeos (Figuras 10 e 11). O leitor é convidado a refletir 

sobre a contribuição de Freire para a educação como forma de libertação e sua metodologia 

para a Educação de Jovens e Adultos, em que a problematização e a dialogicidade são o cerne 

do processo educativo. O primeiro vídeo (Figura 10), “Um cordel com Paulo Freire”, é uma 

homenagem ao educador pela sua trajetória, sua luta pela educação das camadas populares, e 

uma alusão à pedagogia da autonomia. O segundo vídeo (Figura 11), “Educação e 

Transformação”, é um relato do autor sobre suas trajetórias, suas visitas aos mangues e morros 

de Recife, sua aproximação e trabalho com os camponeses, camponesas, com os favelados. 

Freire relata nesse vídeo que o que faz que ele se aproxime dessas pessoas é sua aproximação 

com Cristo, porém que a partir da sub condição de vida dessas pessoas ele se aproxima mais do 

materialismo histórico. Essa seção foi pensada como uma maneira de sensibilizar o leitor e se 

aprofundar numa proposta político pedagógica de transformação. 

 

Figura 9: Terceira seção da revista EJA em AÇÃO – página 8 

 

https://bit.ly/2DMMaxt
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Fonte: elaboração própria. 

 

Figura 10: Terceira seção da revista EJA em AÇÃO – página 9 
 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

 

Figura 11: Terceira seção da revista EJA em AÇÃO – página 9 

https://bit.ly/2DMMaxt
https://bit.ly/2DMMaxt
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Fonte: elaboração própria. 

 

A quarta seção “Você sabia?” é dedicada ao estudo da Andragogia. É apresentada a 

Andragogia como “a arte de ajudar e ensinar adultos a aprender”, e sinaliza que no modelo 

andragógico a aprendizagem é compartilhada entre professor e aluno (Figura 12). 

 

Figura 12: Quarta seção da revista EJA em AÇÃO – página 10 

 

https://bit.ly/2DMMaxt
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Fonte: elaboração própria. 

 

 

Seguimos para a quinta seção, designada “Aprendizagem Sigificativa e Ensino de 

Ciências”. Pontuamos a aprendizagem significativa como um processo de interação de novas 

ideias com conceitos relevantes na estrutura cognitiva do aprendiz, assim como o docente 

atuando como mediador no processo ensino-aprendizagem provoca uma evolução das ideias 

dos estudantes.  

Isso ocorre a partir da exploração de metodologias diferenciadas e novas propostas 

pedagógicas podem provover o letramento científico (Figura 13). 

 

Figura 13: Quinta seção da revista EJA em AÇÃO – página 11 
 

https://bit.ly/2DMMaxt
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Fonte: elaboração própria. 

 

 

Na sexta seção (Figura 14), com o título “Recursos e Ideias para o professor” 

descrevemos e disponibilizamos duas atividades sobre a molécula do DNA como proposta para 

realizar nas turmas de EJA. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Sexta seção da revista EJA em AÇÃO – página 12 

 

https://bit.ly/2DMMaxt
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Fonte: elaboração própria. 

 

 

Nesta seção, na primeira parte, trazemos o DNA como a molécula da vida e a 

curiosidade que os estudantes possuem por esse tema. Iniciamos a atividade com uma situção-

problema. A atividade é acompanhada com o título, materiais necessários, descrição e tipo de 

divisão da turma (Figura 15). É apresentada também uma animação para iniciar o assunto 

(Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Sexta seção da revista EJA em AÇÃO – página 13 

 

https://bit.ly/2DMMaxt
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Fonte: elaboração própria. 

 

 

Figura 16: Sexta seção da revista EJA em AÇÃO – página 14 

 

 
Fonte: elaboração própria. 

https://bit.ly/2DMMaxt
https://bit.ly/2DMMaxt
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Na segunda parte, trazemos uma atividade de construção da molécula do DNA, em 

que o objetivo é o estudante construir a molécula do DNA através de jujubas, arame e palito de 

dente (Figuras 17 e 18). A atividade descreve os materiais necessários, etapas da atividade e 

tipo de divisão da turma. Ao final, disponibilizamos fotos com a realização desta atividade em 

uma turrma de EJA Ensino Médio (Figuras 19 e 20). 

 

Figura 17: Sexta seção da revista EJA em AÇÃO – página 15 

 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2DMMaxt
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Figura 18: Sexta seção da revista EJA em AÇÃO – página 16 
 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

 

 

Figura 19: Sexta seção da revista EJA em AÇÃO – página 17 
 

 
Fonte: elaboração própria. 

https://bit.ly/2DMMaxt
https://bit.ly/2DMMaxt
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Figura 20: Sexta seção da revista EJA em AÇÃO – página 18 
 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

 

Prosseguindo com a sétima seção (Figura 21), intitulada “Conectando”, trazemos links 

de alguns sites que disponibilizam atividades e materiais didáticos para aulas de ciências. 

 

 

Figura 21: Sétima seção da revista EJA em AÇÃO – página 19 

 

 
Fonte: elaboração própria. 

https://bit.ly/2DMMaxt
https://bit.ly/2DMMaxt
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Na oitava seção, “Se liga!, trazemos um pouco da legislação que rege a EJA, como as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Fóruns de EJA e 

revistas acadêmicas voltada para essa modalidade de ensino (Figura 22): 

 

Figura 22: Oitava seção da revista EJA em AÇÃO – página 20 

 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

 

Na última seção (Figura 23), finalizamos a revista EJA em AÇÃO sinalizando com 

“Caminhos Possíveis”. Reafirmamos que nossa proposta de uma revista digital para professores 

de ciências a apartir da reflexão sobre nossa ação nos possibilita um (re)pensar sobre nossas 

trajetórias formativas, com a utilização de um de um material potencialmente significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2DMMaxt
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Figura 23: Nona seção da revista EJA em AÇÃO – página 21 

 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

 

Na era das tecnologias da informação, a revista digital EJA em AÇÃO foi uma 

maneira encontrada para divulgar o produto educacional desta dissertação de mestrado. 

Esperamos que, a partir desse trabalho, muitos outros despontem a fim de desvelar as 

tessituras da formação docente e trazer outras perspectivas para a educação científica. 

 

8.2 VALIDAÇÃO DO PRODUTO 

 

No  Colégio Barão de Tefé são 08 docentes que trabalham com o ensino de ciências. A 

área das ciências da natureza fica constituída por 3 professores de Biologia, 2 professores de 

Química, 2 professores de Física, 1 professor de Matemática. Esses 8 professores foram 

selecionados para avaliarem a revista, contudo, somente seis professores retornaram com as 

respostas do questionário de validação do produto. A equipe da direção do colégio, estando 

ciente da realização deste projeto de pesquisa, disponibilizou a participação destes docentes 

na pesquisa. Os professores foram informados individualmente e convidados a ler a revista 

digital. 

https://bit.ly/2DMMaxt
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Sendo uma revista digital, a possibilidade de compartilhamento da revista é facilitado. 

No primeiro momento, houve uma explicação do que se tratava o conteúdo da revista e uma 

breve exibição no computador pessoal da pesquisadora, em modo offline. Após a visualização, 

era pedida a autorização ao docente para se fazer o compartilhamento da revista por 

intermédio das redes sociais. É importante ressaltar que um docente apresentou dificuldades 

em manusear a plataforma onde a revista EJA em AÇÃO está inserida. Portanto, foi 

disponibilizado o computador pessoal da pesquisadora para que fizesse a leitura, acessasse os 

vídeos e links disponíveis. 

No segundo momento, os docentes foram convidados a responderem um questionário 

semiestruturado para a avaliação da revista EJA em AÇÂO (Anexo V). O questionário 

apresentava um total de treze questões abertas, sendo quatro questões sobre o perfil do 

participante e nove sobre o conteúdo da revista. 

Utilizamos para a análise de resultados, a análise de conteúdos proposta por Bardin, 

com foco em três etapas fundamentais: Pré-análise, exploração do material, tratamento com 

inferência e interpretação dos resultados. 

Na etapa de pré-análise houve a transcrição das perguntas e respostas. Assim que 

conhecidas todas as respostas, passamos para a categorização com esses indicativos. 

Concluiu-se esse ciclo, com inferência e interpretação dos resultados, como demonstrado a 

seguir, nas explicações dos significados das categorias apresentadas nos respectivos quadros. 

 

 Pergunta 5 

No Quadro 10, buscou-se compreender a primeira impressão dos participantes sobre a 

revista EJA em AÇÃO, havendo a formação de três categorias: “Funcionalidade”, “Layout 

diferenciado” e Interatividade e Acessibilidade. 
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Quadro 10: Primeira impressão da Revista EJA em AÇÂO. 

Fonte: elaboração própria. 

 

A categoria “Funcionalidade” pressupõe na linguagem da informática o conjunto 

variado das funções que um computador ou outro mecanismo eletrônico pode realizar. A 

revista digital exerce essas múltiplas possibilidades, pois, nesta revista, além dos textos, 

imagens, tabelas que compõem uma revista convencional, é possível inserir vídeos, links e 

outros recursos, o que a torna muito dinâmica, como ressalta o participante 1: “Foi a 

organização, a objetividade e a clareza. Porque escolher esses fatores é porque todos eles 

contribuem com a leitura mais dinâmica, agradável, e principalmente significativa”. Assim, 

a revista digital chama a atenção dos docentes por ser um material didático dinamizador, 

facilitador da aprendizagem, criativo e, ainda, é um diferencial no meio educacional do 

material impresso (GOMES, 2014). “O fato dela ser digital, né? Porque tantos os alunos 

quanto professores podem ter acesso, utilizando as redes sociais” conforme o participante 3. 

Sendo assim, a categoria “Layout diferenciado” reforça que a estética do trabalho com 

todos os seus elementos, que inclui textos, vídeos, imagens se diferenciam dos materiais 

usuais. Somando-se o fato que a acessibilidade digital permite ela ter uma série de recursos 

que possibilita a navegação, a compreensão e a interação de qualquer pessoa na web. 

 

  Pergunta 6  

No Quadro 11, buscou-se compreender a percepção dos participantes do layout da 

revista EJA em AÇÃO, tendo como base três categorias principais que foram confeccionadas 

de acordo com as respostas: “Praticidade”, “Originalidade”, “Atraente”. 
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Funcionalidade 1 

Foi a organização, a objetividade e a clareza. Porque 

escolher esses fatores é porque todos eles contribuem com 

a leitura mais dinâmica, agradável, e principalmente 

significativa. (P01) 

Layout 

diferenciado 
2 

O colorido das páginas, pois dá uma curiosidade no visual. 

(P02) 

 

Interatividade e 

acessibilidade 

 

3 

O fato dela ser digital, né? Porque tantos os alunos quanto 

professores podem ter acesso, utilizando as redes sociais. 

(P03) 
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Quadro 11: Layout da Revista EJA em AÇÃO. 

Fonte: elaboração própria. 

 

As três categorias formadas traduzem o levantamento feito pelo questionário de 

sugestões, de como deveria ser o formato da revista digital. A categoria “praticidade” 

relaciona o que é prático sendo de fácil utilização: a praticidade de um aparelho eletrônico. 

Entende-se “originalidade” como característica de algo novo, inovação. E é “atraente” pois 

atrair significa cativar, seduzir pela beleza, pelas boas qualidades, que produz interesse.  

Sabe-se que, atualmente, grande parte dos professores enfrentam muitos desafios no 

dia a dia para ensinar, segundo Alves (2017, p.103): 

 

Grande parte dos professores enfrentam uma rotina exaustiva de trabalho 

para compensar os baixos salários, precisam lidar com a escassez de material 

didático, sofrem com a violência física e moral e, ainda, precisam dar conta 

de provas, testes e trabalhos extraclasse de turmas lotadas. Logo, sua 

formação continuada acaba sendo vencida pela questão do tempo e este 

profissional fica sem a oportunidade de repensar sua didática. Por isso, uma 

revista digital pode facilitar a chegada do conhecimento para o professor in 

loco. 

 

Assim, entendemos que as tecnologias digitais apresenta-se como uma inovação 

educativa e, atraente e original que proporciona caminhos diferentes de aprendizagem e de 

construção do conhecimento científico que se desenvolve por meio da interação, “Um layout 

que funciona muito bem em mobile, o que favorece o acesso em variados locais, inclusive 

salas de aula e laboratórios”, conforme o participante 01. 

 

 Pergunta 7 

No Quadro 12, buscou-se compreender se os textos que compõem a revista EJA em 

AÇÃO têm relação com a prática pedagógica, tendo como base três categorias principais que 
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Praticidade 

 

1 

Um layout que funciona muito bem em mobile, o que 

favorece o acesso em variados locais, inclusive salas de aula 

e laboratórios. (P01) 

 

Originalidade 

 

2 
O layout da revista é bem criativo e com esquemas bem 

organizados. (P02) 

 

Atraente 

 

3 Bonito, didático e bem atrativo pelas cores usadas. (P03) 
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foram confeccionadas de acordo com as respostas: “Contextualização”, “Aprendizagem” e 

“Objetividade”. 

 

Quadro 12: Relação dos textos da revista EJA em AÇÃO com a prática pedagógica 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

A categoria “contextualização” apareceu somente uma vez. Contextualizar baseia-se na 

associação de um conhecimento ao seu ponto de início, origem e aplicação, de acordo com o 

participante 1: “Sim. O cotidiano não é apenas conteúdo, e os assuntos abordados na revista 

têm uma ligação entre alunos, professores e o conteúdo”. 

Todos os participantes afirmaram que os textos da revista possuem relação com a 

prática pedagógica e o surgimento das categorias “Aprendizagem” e “Objetividade” faz 

pensar que isto é muito significativo, pois segundo Mello (2013, p.116): 

 

uma das discussões contemporâneas sobre os materiais didáticos está 

relacionada à autonomia dos professores na organização do trabalho 

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. 

 

Portanto, trata-se de uma discussão que incentiva posturas mais construtivistas, nas 

quais os materiais integram uma postura formativa mais ampla, na qual a experiência dos 

sujeitos da EJA seja considerada para o processo de ensino e aprendizagem. É pensar em 

possibilitar espaços de formação para que os docentes tenham condições para trabalharem 

coletivamente na produção de materiais didáticos no ambiente escolar. 

Assim processos de formação continuada que estimulem a reflexão, o trabalho 

coletivo, a auto formação e que considerem a heterogeneidade da EJA, as vivências dos 
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Contextualização 

 

1 

Sim. O cotidiano não é apenas conteúdo, e os assuntos 

abordados na revista têm uma ligação entre alunos, 

professores e o conteúdo. (P01) 

 

Aprendizagem 

 

2 

Sim, pois como os textos tratam basicamente do ensino 

significativo, esta iniciativa é muito bem aceita na 

Educação de Jovens e Adultos. (P02) 

 

Objetividade 3 

Sim, pois no nosso dia-a-dia a abordagem é bem direta, 

já que temos muito conteúdo e pouco tempo para 

aplicar.” (P03) 
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sujeitos e o contexto escolar podem resultar em materiais didáticos mais claros e objetivos e 

que valorize também, as produções dos professores e dos aprendizes. 

 

 Pergunta 8 

No Quadro 13, buscou-se compreender a opinião dos participantes sobre as seções da 

revista EJA em AÇÃO, tendo como base três categorias principais que foram confeccionadas 

de acordo com as respostas: “Seção Paulo Freire”, “Seção Conectando” e “Seção do DNA”: 

 

Quadro 13:  Opinião sobre as seções da revista EJA em AÇÃO. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

A categoria “Seção Paulo Freire” aparece uma vez. O processo educativo na EJA 

proporciona uma reflexão mais profunda e problematizadora nessa modalidade de ensino. 

Fávero (2004) destaca que o Sistema Paulo Freire de Alfabetização de Adultos, que teve 

início da década de 60, apresenta uma crítica ao modo de trabalhar da escola tradicional, 

recusando a utilização de cartilhas, transformando a aula em um debate e o professor em um 

animador, possibilitando uma formação crítica do aluno adulto, caracterizando uma educação 

libertadora, a qual respeita os saberes dos educandos, seu contexto histórico e social, pois 

impor “a eles a nossa compreensão em nome da sua libertação é aceitar soluções autoritárias 
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Seção Paulo 

Freire 

 

1 

 

Foi muito boa a divisão das seções. E a seção que eu 

mais gostei foi aquela que fala dos diálogos com Paulo 

Freire. Quem trabalha com a Educação de Jovens e 

Adultos não tem como não conhecer o Paulo Freire, 

mas qualquer reportagem sobre ele é sempre bem-vinda 

para haver uma interação no nosso trabalho. (P01) 

 

 

Seção 

Conectando 

 

1 
Ter seções facilita na escolha de prioridades de leitura. 

Gostei da seção Conectando. (P02) 

 

Seção do DNA 

 
4 

As divisões foram bem feitas, eu gostei mais da seção 

quando eles montam o DNA utilizando coisas que são 

utilizadas no cotidiano. Mostra que é possível, e eles 

entendem melhor quando estão manuseando, 

construindo. (P03) 
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como caminhos para liberdade” (FREIRE, 2001, p. 07). Assim, por meio dos conhecimentos 

adquiridos em suas experiências de vida e visualizando o cenário no qual este aluno está 

inserido, evidencia-se um novo processo emancipador, a construção de novos conhecimentos, 

com superação da opressão e vinculados à transformação social (FREIRE, 2001. De acordo 

com o participante 1: “Foi muito boa a divisão das seções. E a sessão que eu mais gostei foi 

aquela que fala dos diálogos com Paulo Freire. Quem trabalha com a Educação de Jovens e 

Adultos não tem como não conhecer o Paulo Freire, mas é, qualquer reportagem sobre ele é 

sempre bem-vinda para haver uma interação no nosso trabalho”. 

A categoria “Seção Conectando” apareceu uma vez, e, segundo o participante 2: “Ter 

seções facilita na escolha de prioridades de leitura. Gostei da seção Conectando”. 

Reafirmando a intenção dos links na revista digital, que é possibilitar que esses direcionem a 

outros endereços eletrônicos relacionados com a EJA. 

Já a categoria “Seção do DNA”, por conseguinte, apareceu quatro vezes. Os docentes 

novamente sinalizam a importância de atividades práticas e relacionadas com o cotidiano para 

se trabalhar nessa modalidade, “As divisões foram bem feitas, eu gostei mais da seção quando 

eles montam o DNA utilizando coisas que são utilizadas no cotidiano. Mostra que é possível e 

eles entendem melhor quando estão manuseando, construindo”, participante 1.  

Krasilchik (2000) discute que as práticas de ensino desenvolvidas em nosso país para 

o ensino de ciências são ainda demasiado tradicionais, em que o professor repassa os 

conteúdos de maneira estritamente teórica, caracterizando a mecanização do ensino, visando à 

memorização de conteúdo. Nestas condições, os alunos não são motivados o bastante para 

buscarem além do que é proposto em sala de aula, não desenvolvem habilidades para 

resolverem problemas, ou para terem ideias criativas acerca de determinado assunto. 

Augustinho (2010) reforçam que a prática pedagógica de sala de aula tem sido 

evidenciada pela passividade do aluno e por um ensino teórico de poucas aplicações na vida 

diária. E se tratando da EJA, os mesmos autores enfatizam que tal situação agrava-se devido à 

insuficiência de conhecimentos específicos e que tenham valia na vida do aluno, resultado da 

falta formação específica de professores para atuar nesta modalidade de ensino. Quando 

falamos da EJA enquanto modalidade e do seu público, reconhecemos as características 

próprias em relação ao ensino, a heterogeneidade, a diversidade. 

 

 Pergunta 9 
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No Quadro 14, buscou-se compreender a importância dos vídeos da revista EJA em 

AÇÃO para a reflexão da prática pedagógica, tendo como base três categorias principais que 

foram confeccionadas de acordo com as respostas: “Novos conhecimentos”, “Referencial” e 

“Seção do DNA”. 

 

Quadro 14: Relação dos vídeos da revista EJA em AÇÃO para a reflexão da prática pedagógica. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

Na pergunta 9, sobre a relação dos vídeos da revista para a reflexão da prática 

pedagógica, todas as respostas foram positivas. Houve a formação da modalidade “Novos 

Conhecimentos”, em que foi sinalizado que os vídeos: “Ajudam bastante a refletir. É sempre 

bom ter algumas informações novas. Ideias novas pra gente poder utilizar em sala de aula”, 

pelo participante 1. E a formação da categoria “Referencial”, que de acordo com o 

participante 2: “Sim, com certeza são vídeos que trazem reflexões para nossa prática 

pedagógica, principalmente os vídeos que tem lá as falas do Paulo Freire. Já que qualquer 

fala de Paulo Freire é um referencial pra nós professores, principalmente no ensino de 

jovens e adultos”. 

A categoria “Seção do DNA” apareceu quatro vezes, sendo que dois docentes também 

responderam “Seção do DNA” na pergunta 12, o que reforça a ideia da pouca visibilidade na 

produção de materiais didáticos específicos para a EJA, como diz Mello (2013, p.115)  
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Novos 

conhecimentos 

 

1 

Ajudam bastante a refletir. É sempre bom ter algumas 

informações novas. Ideias novas pra gente poder utilizar 

em sala de aula. (P01) 

 

Referencial 

 

1 

Sim com certeza são vídeos que trazem reflexões para 

nossa prática pedagógica, principalmente os vídeos que tem 

lá as falas do Paulo Freire, né? Já que qualquer fala de 

Paulo Freire é um referencial pra nós professores, 

principalmente no ensino de jovens e adultos. (P02) 

 

Seção do DNA 

4 

As divisões foram bem feitas, eu gostei mais da seção 

quando eles montam o DNA utilizando coisas que são 

utilizadas no cotidiano. Mostra que é possível e eles 

entendem melhor, quando eles estão manuseando, 

construindo. (P03) 
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descortinar as produções do meio escolar na EJA, pode fundamentar as 

reivindicações para que se invista mais no professor e no aluno como 

produtores do material didático; na formação do educador para operar a 

recontextualização didática de documentos que circulam socialmente, tais 

como bulas, panfletos, textos variados de fontes diversas, imagens, filmes 

comerciais, em materiais para a sala de aula, que na produção de materiais 

previamente preparados para o ensino. 

 

 Pergunta 10 

No Quadro 15, buscou-se averiguar a opinião dos docentes sobre a seção “Recursos e 

Ideias para o professor” da revista EJA em AÇÃO, tendo como base cinco categorias que 

foram confeccionadas de acordo com as respostas: “Outras fontes pedagógicas”, 

“Direcionamento do tema”, “Clareza do conteúdo”, “Substituição dos materiais”, “Inserção de 

temas de física e química”. 

 

Quadro 15: Opinião sobre a seção “Recursos e Ideias para o professor” da revista EJA em AÇÃO 

Fonte: elaboração própria. 
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Outras fontes 

pedagógicas 

1 

 

Apesar de achar o material didático citado (e linkado) na 

página 12 (SEEDUC) como fonte limitada de embase 

pedagógico, acho importante que haja um viés 

governamental em tal material. Caso existam outras 

edições da revista, é válido trazer outras fontes de apoio 

pedagógico. (P01) 

 

 

Direcionamento 

do tema 

 

1 

 

Embora já esteja no site da SEEDUC, o direcionamento 

para os temas estudados é importante. (P02) 

 

Clareza do 

conteúdo 

 

1 

As atividades propostas são ótimas, pois, a partir do 

material concreto, é possível um melhor entendimento do 

conteúdo por parte do aluno. (P03) 

Substituição dos 

materiais 
1 

 

Achei uma excelente ideia, já que às vezes não temos esse 

material em mãos. (P04) 

 

 

Inserção de 

temas de física e 

química 
2 

As atividades propostas na seção foi muito legal. A 

sugestão é que fosse elaborado, de repente na mesma 

revista, outras atividades com enfoque nas outras áreas, na 

Física e na Química. (P05) 
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A pergunta sobre a opinião dos docentes acerca da seção “Recursos e Ideias para o 

professor” gerou uma grande variedade de categorias, cinco no total. 

A categoria “Outras fontes pedagógicas” sugeriu que a fonte de onde foram tiradas as 

atividades pedagógicas seria pouco atrativa: “Apesar de achar o material didático citado (e 

linkado) na página 12 (SEEDUC) como fonte limitada de embase pedagógico, acho 

importante que haja um viés governamental em tal material. Caso existam outras edições da 

revista, é válido trazer outras fontes de apoio pedagógico”, de acordo com o participante 1. E 

o participante 2 sinalizou ser positivo pela possibilidade de se trabalhar com atividades 

específicas: “Embora já esteja no site da SEEDUC, o direcionamento para os temas 

estudados é importante”. É importante salientar que as atividades que estão na seção 

“Recursos e Ideias para o professor” foram retiradas e linkadas do material fornecido pela 

SEEDUC em parceria com o CEDERJ. Esse material faz parte do curso de aperfeiçoamento 

promovido pela SEEDUC, a partir do ano de 2013, para os professores que estavam atuando 

nas turmas do Nova EJA Ensino Médio. Muitos professores que atuam na EJA passaram por 

esse curso de formação. Portanto, o participante 1 e 2 mencionaram que já conheciam. 

A categoria “Clareza do conteúdo” diz que as atividades possibilitam uma maior 

compreensão do conteúdo. E na categoria formada “Substituição dos materiais”, o 

participante 4 diz: “Achei uma excelente ideia já que às vezes não temos esse material em 

mãos”, que significa a possibilidade de substituir a realização da atividade pela exibição do 

vídeo, na falta destes. 

Já a categoria “Inserção de temas de Física e Química” apareceu duas vezes e os 

participantes sugerem a inclusão de temas nessas áreas, caso haja outras edições da revista. 

 

 Pergunta 11 

 No Quadro 16, buscou-se averiguar a relevância dos links da revista EJA em AÇÃO 

para os docentes que atuam na EJA, tendo como base a formação de uma única categoria que 

foi confeccionada de acordo com as respostas: “Novidade”. 
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Quadro 16: Relevância dos links para quem atua na EJA. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Aqui houve a formação de uma única categoria “Novidade”. A palavra “novo” 

apresenta muitos sentidos. Acredita-se que aqui os docentes a empregaram como 

originalidade e inovação, pois a revista digital possibilita acessar links que direcionam para 

diferentes endereços eletrônicos, nesse caso links relacionados com a EJA que eles não 

conheciam. Para Gomes e Messeder (2015), por meio das Tecnologias Digitais da Informação 

e Comunicação (TDIC), a sociedade tem acesso à informação, que pode servir como 

fundamentação teórica à inspiração de novas produções. Assim, a adoção de estratégias e de 

recursos de ensino são mudanças que interessam diretamente aos estudos sobre os processos 

de aprendizagem no contexto escolar, uma vez que a facilidade do acesso à informação e as 

possibilidades de novas formas de interação e comunicação por meio dessas tecnologias 

fazem surgir novas maneiras de aprender em contextos variados (COSTA, DUQUEVIZ e 

PEDROZA, 2015). 

A revista digital teve também como objetivo trazer subsídios para refletirem suas 

práticas, contribuindo para uma educação científica crítica e uma aprendizagem significativa. 

Na aprendizagem significativa há sempre uma interação entre o novo conhecimento e o 

conhecimento já existente, no qual ambos se modificam. Assim, os conceitos que interagem 

com o novo conhecimento e servem de base para a atribuição de novos significados vão 

também se modificando em função dessa interação. Portanto, um dos pressupostos da 

aprendizagem significativa é que aprender coisas novas é mais fácil quando estão disponíveis 

nas vivências das ocorrências passadas, dos eventos e das situações diversas que oferecem as 
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Não conhecia. São importantes porque enriquece a prática 

pedagógica. (P01) 

 

 

 

Não conhecia e creio que são importantes, pois traduzem 

uma experiência diferente do cotidiano escolar. (P02) 

 

 

Não conhecia. Sim acho importante, sempre a gente pode ter 

ideias novas para desenvolver em sala de aula. (P03) 
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bases para a efetivação da aprendizagem (MOREIRA, 1997). Portanto, a elaboração da revista 

foi a partir das discussões, vivências e práticas realizadas pelos docentes na EJA, e a 

utilização dela em sua potencialidade implica atribuir novos significados aos conceitos de 

estratégias, recursos e ensino de adultos. 

 

 Pergunta 12 

No Quadro 17, buscou-se averiguar a opinião dos docentes sobre a revista EJA em 

AÇÃO no auxílio da prática pedagógica, tendo como base duas categorias que foram 

confeccionadas de acordo com as respostas: “Agilidade e Facilidade” e “Suporte 

Pedagógico”. 

 

Quadro 17: Opinião da revista EJA em AÇÃO  no auxílio da prática pedagógica 

Fonte: elaboração própria. 

 

Admite-se que a categoria “Agilidade e Facilidade” relaciona-se com a capacidade da 

revista digital em executar diferentes funções de maneira rápida e ligeira. E a facilidade como 

meio de fazer sem dificuldade, que, no contexto das tecnologias digitais, segundo Silva e 

Khalil (2018, p.87), “abrem novas possibilidades para conectar espaços e organizar aulas mais 

ativas, nas quais os alunos participam efetivamente e o professor pode utilizar recursos 

Pergunta Categoria nº Respostas 

A
 r

ev
is

ta
 d

ig
it

a
l 

“
E

JA
 e

m
 A

Ç
Ã

O
”

fo
i 

el
a
b
o
ra

d
a
 p

a
ra

 s
er

 

u
m

a
 f

er
ra

m
en

ta
 d

id
á
ti

ca
 q

u
e 

p
o
ss

a
 f

a
ci

lt
a
r 

o
 c

o
ti

d
ia

n
o
 

d
o

s 
p

ro
fe

ss
o
re

s 
q
u
e 

tr
a
b
a
lh

a
m

 c
o
m

 c
iê

n
ci

a
s 

n
a
tu

ra
is

 n
a
 

E
JA

. 
N

a
 s

u
a
 o

p
in

iã
o
, 
co

m
o
 a

 r
ev

is
ta

 p
o
d
e 

a
u
xi

li
a
r 

n
a
 s

u
a
  

p
rá

ti
ca

 p
ed

a
g
ó
g
ic

a
?
 

 

 

Agilidade e 
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Como o EJA tem seu tempo reduzido, mais experiências e 

materiais que sejam rápidos ou facilitem uma aplicação 

rápida de experimentos são bem vindos. (P01) 

 

Suporte 

pedagógico 

 

4 

Me apresenta informações sobre o EJA e apresenta 

sugestões de como trabalhar. (P02) 

 

 

 

Eu acho que a revista é auxiliadora sim, no sentido de 

melhorar nossa prática pedagógica, a partir do momento em 

que ela te dá suporte pedagógico. Você citou Paulo Freire, 

nos dá aí um direcionamento quanto à prática, e você falou 

de um ensino significativo para o aluno. (P03) 
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tecnológicos para obter feedback imediato dos alunos, o que pode viabilizar intervenções 

didáticas mais produtivas no processo de ensino aprendizagem”. Assim, segundo o 

participante 4: “Como o EJA tem seu tempo reduzido, mais experiências e materiais que 

sejam rápidos ou facilitem uma aplicação rápida de experimentos são bem vindos”. 

Já a categoria “Suporte pedagógico” aparece quatro vezes, indicando que a revista 

auxilia na prática pedagógica, pois apresenta plataforma, textos, vídeos, links. A concepção de 

suporte é de apoio, o que tem capacidade para auxiliar. Uma das contribuições das tecnologias 

digitais para a construção do conhecimento científico pode ser a de proporcionar a reflexão do 

processo científico a ser desenvolvido por meio de visualizações prévias dos conteúdos a 

serem estudados; além disso, pode auxiliar nas intervenções pedagógicas, proporcionando 

interações mais significativas para os alunos por meio das diversas ferramentas tecnológicas 

aliadas a metodologias diferenciadas; pode motivar os alunos e os professores (SILVA e 

KALHIL, 2018). Como observa-se na fala do participante 2: “Me apresenta informações 

sobre o EJA e apresenta sugestões de como trabalhar” e na fala do participante 3: “Eu acho 

que a revista é auxiliadora sim, no sentido de melhorar nossa prática pedagógica, a partir do 

momento em que ela te dá suporte pedagógico. Você citou Paulo Freire, nos dá aí um 

direcionamento quanto à prática, e você falou de um ensino significativo para o aluno né”.  

 

 Pergunta 13 

No Quadro 18, buscou-se a avaliação da revista EJA em AÇÃO e sugestões para 

melhorá-la, tendo como base duas categorias que foram confeccionadas de acordo com as 

respostas: “Ferramenta didática” e “Ótima”. 

 

Quadro 18: Avaliação e sugestão da revista EJA em AÇÃO. 
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Ótima, com 

sugestões de 

próxima edição 
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Eu gostei muito da revista. Pra melhorar, introduzir na 

próxima edição algumas práticas para professores da 

ciências naturais. (P01). 
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Fonte: elaboração própria. 

 

Na avaliação geral dos docentes a revista digital EJA em AÇÃO foi considerada muito 

boa, diferenciada e com atividades práticas para o professor, conforme a fala do participante 1: 

“Eu gostei muito da revista. Pra melhorar, introduzir na próxima edição, algumas práticas 

para professores da ciências naturais”. 

A categoria “Ferramenta didática” apareceu quatro vezes. Avanços nas áreas 

tecnológicas, principalmente ligadas à comunicação são a grande marca desse período 

contemporâneo. Toda essa transformação afeta a forma de se relacionar tanto em esferas 

econômicas e sociais, quanto políticas e culturais. Nesse novo contexto global, a prática do 

ensino também é modificada, enfrentando desafios de adaptar-se aos avanços das tecnologias e, 

orientar o uso e a assimilação crítica desses novos meios, como observamos na fala do 

participante 2: “Um layout funcional. Um bom material, com temas interessantes, que 

realmente despertam a curiosidade dentro de sala de aula. A avaliação geral é positiva como 

suporte ao professor de biológicas no EJA”. 

 Nesse sentindo, torna-se necessário que o professor desenvolva novas habilidades 

para mover-se nesse mundo, sendo capaz de analisar os meios à sua disposição e escolher 

ferramentas de ensino oferecidas pelos ambientes educacionais, tendo como referencial algo 

mais que o senso comum, proporcionando novas formas de ensinar e aprender (CARVALHO, 

2017).

Ferramenta 

didática com 

sugestões de 

temáticas 

atrativas 

4 

Um layout funcional. Um bom material com temas 

interessantes que realmente despertam a curiosidade 

dentro de sala de aula. A avaliação geral é positiva como 

suporte ao professor de biológicas no EJA. (P02). 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A formação inicial dos professores pode não ser suficiente para abarcar as questões 

referentes às especificidades da Educação de Jovens e Adultos. Ainda hoje, são poucos os 

cursos de Licenciatura que possuem disciplina voltada somente para a EJA. No levantamento 

de perfil realizado com os professores, verifica-se que, algumas vezes, na graduação de 

Pedagogia acontece uma discussão mais profunda sobre essa modalidade. Porém, percebe-se 

que, nos outros cursos, essa discussão ainda é incipiente. Logo, quando nos debruçamos sobre 

o ensino de ciências, nota-se também a escassez ou a ausência da reflexão e discussão nos 

cursos de formação. 

De acordo com a Nova Política de Educação de Jovens e Adultos para o Ensino 

Médio, a SEEDUC-RJ postulou que todos os professores do Estado do Rio de Janeiro que 

desejassem trabalhar com a EJA necessitariam ingressar num curso de formação específica 

para esse público. 

Contudo, de acordo com os resultados dessa pesquisa, percebeu-se que tal curso não 

supriria as necessidades desses docentes. Foi observado que os docentes nem mencionam o 

curso de formação continuada realizado pela SEEDUC. Somente quando houve pergunta 

específica, eles sinalizaram que o mesmo é rápido e que não abrange as questões referentes ao 

trabalho da EJA. 

Além disso, também observou-se que muitos desses docentes buscam a formação 

continuada como uma maneira de compensar ou sanar as lacunas deixadas pela formação 

inicial, não havendo uma articulação consistente entre formação inicial, formação continuada 

e atuação docente. 

O ensino de ciências possui suas especificidades como tal, e se tratando da Educação 

de Jovens e Adultos, faz-se importante pensar em distintas metodologias de ensino, prevendo 

uma relação dialógica entre as informações transmitidas e os conhecimentos desenvolvidos a 

fim de oportunizar o desenvolvimento de habilidades críticas e reflexivas enquanto cidadãos. 

A atuação do professor de ciências na EJA vincula-se à capacidade crítica de promover ações 

e reflexões tendo como premissa a formação acadêmica, a sua prática em sala de aula e a 

análise do seu contexto social. 

Para tanto, é necessário que se promovam mecanismos para auto formação, auto 

reflexão, locais de discussão entre os pares, e confecção de materiais didáticos relacionados 
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com a heterogeneidade que esta modalidade apresenta. Isso significa que a educação científica 

está além da transmissão dos conteúdos, mas na formação de sujeitos que desenvolvam 

habilidades para pesquisa, leitura, experimentação, criação, questionamentos, para a formação 

de indivíduos completos, tornando-os conscientes de que cada um é responsável, juntamente 

com o educador, na formação de seu próprio conhecimento.  

O presente estudo pretendeu investigar e trazer para o debate o desafio da contínua 

formação dos docentes de ciências que atuam na Educação de Jovens e Adultos, e 

desenvolveu como produto educacional uma revista digital como ferramenta didática para 

professores de ciências da EJA. A partir das respostas dos questionários e posterior 

categorização dos mesmos, foi possível aprofundar questões referentes à formação inicial e 

continuada desses docentes.  

Muitos docentes ressaltaram a importância de se trabalhar o conhecimento científico 

respeitando as especificidades desta modalidade e a realidade dos sujeitos. Contudo, muitas 

vezes o que observou no contexto das falas dos docentes foi a reprodução do ensino regular 

nas turmas de EJA, devido as dificuldades encontradas como falta de formação específica e 

escassez de materiais didáticos. Verificou-se também, que os docentes compreendem que 

trabalhar com ensino de ciências nas turmas de EJA deveria envolver a mediação dos 

conhecimentos prévios desses sujeitos, porém observou-se nas respostas uma lacuna entre a 

compreensão e a intervenção sobre a prática. 

A revista foi mencionada como novidade pedagógica, como boa ferramenta didática; 

elogiada pela sua originalidade, funcionalidade e por ser muito atrativa. Ou seja, uma 

avaliação muito positiva, mas que no fundo revela as lacunas que são geradas na política de 

formação de professores.  

Pensando em toda a complexidade inerente à EJA, a formação docente é um campo 

fértil para desenvolvimento de estudos e pesquisa. Uma vez que o docente não recebeu 

formação inicial adequada para trabalhar na EJA, percebe-se que ele vai criando habilidades 

para lidar com os sujeitos dessa modalidade. Superar o lugar comum da visão de ciências 

como uma disciplina difícil, centrada em termos e conceitos técnicos, os quais devem ser 

decorados para fins de aprovação, em que os alunos sentem dificuldades em relacionar os 

conteúdos estudados com situações e fatos do seu cotidiano ou com outras áreas do 

conhecimento, é uma tentativa, também, de democratização do ensino de ciências. Ou seja, 

ainda há a necessidade de um bom ensino de ciências para todos, desmistificando a ideia de 

que a Ciência está à disposição de apenas alguns privilegiados. Essa premissa continua a ser 
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uma prioridade, principalmente quando acreditamos no papel da educação enquanto 

mecanismo de inclusão social. 
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ANEXO I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Ministério da Educação 
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP IFRJ 

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ 
 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(de acordo com as Normas da Resolução nº 466, do Conselho Nacional de Saúde de 12 dezembro de 
2012). 
Você está sendo convidado para participar da Pesquisa sobre Formação Continuada dos professores de 
ciências que atuam na Educação de Jovens e Adultos.  Você foi selecionado para responder a uma 
entrevista e sua participação não é obrigatória.  A qualquer momento você pode desistir de participar e 
retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o(a) pesquisador 
(a) e nem com qualquer setor desta Instituição.   
O objetivo deste estudo é identificar e analisar como o ensino de ciências deve ser contextualizado com 
a Educação de Jovens e Adultos. 
Não há riscos relacionados com a sua participação nesta pesquisa.  
As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre a sua 
participação. Sua colaboração é importante para identificarmos e analisarmos os cursos de formação 
continuada.  Os dados serão divulgados de forma a não possibilitar sua identificação. Os resultados serão 
divulgados em apresentações ou publicações com fins científicos ou educativos.  
Participar desta pesquisa não implicará nenhum custo para você, e, como voluntário, você também não 
receberá qualquer valor em dinheiro como compensação pela participação.   
Você receberá uma cópia deste termo com o e-mail de contato dos professores que acompanharão a  
pesquisa para maiores esclarecimentos. 
 

_________________________________________ 
Assinatura do pesquisador 

Instituição: IFRJ - Nilópolis 

Nome do pesquisador: Elisa Soares de Lima Caetano 

Tel: (21) 9. 8133-5026 

e-mail: elisaufrrj@gmail.com 

CEP Responsável pela pesquisa: CEP IFRJ 

Rua Lúcio Tavares, 1045 – Centro – Nilópolis – Rio de Janeiro – CEP:26530-060. 

Declaro que entendi os objetivos e benefícios de minha participação na pesquisa e  

concordo em participar. ________________________________________ 

                                                                Sujeito da pesquisa 

Obs: Em caso do aluno ser menor de idade, solicita-se a assinatura do responsável 

 

Data ____/___/___         _________________________________  

(assinatura do participante) 
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ANEXO II – ATIVIDADE INTRODUTÓRIA 

 

 

  

  

 Como modalidade que é, a EJA não pode ser pensada como oferta menor, nem pior, nem menos 

importante, pois revela um modo próprio de fazer a educação básica, modo esse determinado pelos sujeitos 

que ela recebe – jovens e adultos, em sua maioria trabalhadoras e trabalhadores. Esses sujeitos se 

formaram, muitas vezes, não na escola, mas fora dela. Tiveram experiências educativas formais e/ou 

informais que determinaram seus modos de ser e de estar no mundo. Percebemos que os saberes são, em 

sua maior parte, fruto da experiência e não do saber livresco, da leitura ou de situações de ensino formal. E 

é dessa forma que chegam à escola e que esperam prosseguir aprendendo. 

  O desafio da ação docente na EJA envolve reconhecer a experiência cotidiana dos sujeitos a partir 

da sua inserção social e de sua classe. Extrapola a disseminação de conhecimentos e conteúdos, 

representando um trabalho de criação e transformação da realidade, o que requer uma profissionalização 

docente. No caso da EJA, esta não se restringe à compensação da lacuna de educação básica, no caso 

específico da escolarização tardia, mas visa, sobretudo, à qualidade de ensino e formação para a cidadania. 

 Pensando no processo educativo que envolve a EJA, gostaria que você respondesse a seguinte 

questão no quadro abaixo: 

COMO SE DÁ A APRENDIZAGEM E A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO NA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS? 

 

INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 
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ANEXO III – QUESTIONÁRIO PILOTO 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 Este questionário é parte de uma Pesquisa Acadêmica que está em desenvolvimento no Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências (PROPEC) do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Essa pesquisa visa à obtenção de dados sobre 

Formação Continuada para o Ensino de Ciências na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Contamos com 

sua colaboração para respondê-lo, pois suas informações são importantes para o andamento desse trabalho. Não é 

necessária a sua identificação. 

 

1) Gênero: (   ) masculino (    ) feminino  

2) Idade: _____________  

3) Formação Acadêmica: 

3.A) Área de atuação: ________________ 

3.B) Instituição:______________________ 

3.C) Titulação mais recente: 

(   ) Graduação (  ) Especialização                    

(    )Mestrado             (    ) Doutorado  

Ano: _____________ 

4) Disciplina que leciona: ______________ 

5) Tempo de experiência profissional como professor:  

( ) 0 a 5 anos ( ) 6 a 10 anos ( ) 11 a 20 anos ( ) mais 

de 20 anos  

6) Tempo de atuação profissional como professor de 

jovens e adultos:  

 ( ) 0 a 5 anos ( ) 6 a 10 anos ( ) mais de 10 anos 

7) Como ou porque você ingressou na docência na 

EJA? 

___________________________________________

___________________________________________ 

8) Como você definiria a EJA? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
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9) Após sua formação acadêmica (graduação) você 

participou de atividades com 20 horas ou mais, como: 

Cursos, Palestras, Seminários, Congressos, 

Workshops), relacionados à sua atuação profissional? 

(  ) sim      (   ) não 

Em caso afirmativo para a pergunta anterior, quais 

foram essas atividades? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

10) Em que, as atividades que você realizou, 

contribuiu para sua prática pedagógica? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

11) O que você entende sobre formação continuada de 

professores? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

12) Realizou a formação continuada da SEEDUC? O 

que ela representou pra você? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

13) Pensando na realidade da EJA, o que você espera 

de um curso de formação continuada para professores 

de Ensino de Ciências? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________  

 

 

OBRIGADA! 
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ANEXO IV – QUESTIONÁRIO DE SUGESTÕES 

 

QUESTIONÁRIO  

 Este questionário é parte de uma Pesquisa Acadêmica que está em desenvolvimento no Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências (PROPEC) do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Essa pesquisa visa à obtenção de 

dados para contribuir para a melhoria da formação dos professores de ciências que atuam em EJA por meio 

da apresentação de uma revista digital. Contamos com sua colaboração para respondê-lo, pois suas 

informações são importantes para o andamento desse trabalho. Não é necessária a sua identificação.  

  

1) Nome: _________________________________________  

2) Formação Acadêmica: _____________  

3) Disciplina que leciona: ______________  

  

  

4)  Pensando no layout de uma revista digital, destinada a professores que trabalham com ensino de 

ciências na EJA, como você acha que ele deveria ser?   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

5) Quais tipos de textos você gostaria de ler em uma revista digital no tema ensino de ciências na EJA?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

5) Você acharia interessante ter vídeos nesta revista digital? Que tipos de vídeos poderiam facilitar o 

trabalho do professor em sala de aula pensando em uma abordagem de ensino de ciências na EJA?   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

6) Você gostaria que esta revista digital sobre ensino de ciências na EJA tivesse links para outros endereços 

eletrônicos? Que tipos de links você gostaria de ver nessa revista?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

7) Toda revista, mesmo digital, é composta por sessões. Quais sessões você esperaria ver em uma revista 

digital específica para ensino de ciências na EJA?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

  

  

  

OBRIGADA! 
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ANEXO V – QUESTIONÁRIO DE VALIDAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

QUESTIONÁRIO 

 

 Este questionário é parte de uma Pesquisa Acadêmica que está em desenvolvimento no Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências, no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências (PROPEC) do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Essa pesquisa visa à obtenção de 

dados para contribuir para a melhoria da formação dos professores de ciências que atuam em EJA por meio 

da apresentação de uma revista digital. Contamos com sua colaboração para respondê-lo, pois suas 

informações são importantes para o andamento desse trabalho. Não é necessária a sua identificação.  

1) Nome: ______________________________________________________________ 

2) Formação Acadêmica: _________________________________________________ 

3) Disciplina que leciona: _________________________________________________ 

4) Tempo de magistério: __________________________________________________ 

Após sua apreciação da Revista Digital “EJA em AÇÂO”, responda, por favor: 

5) O que mais te chamou a atenção na revista digital “EJA em AÇÂO”? Por quê? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

6) O que você achou do layout da revista digital “EJA em AÇÂO”? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

7) Os textos que fazem parte da revista digital “EJA em AÇÂO” tem relação com sua prática pedagógica? 

Explique. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

8) A revista digital “EJA em AÇÂO” foi dividida em sessões. Qual sua opinião sobre as sessões desta 

revista? Qual você mais gostou e porquê? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

9) Os vídeos que estão na revista “EJA em AÇÂO” foram úteis para você refletir sobre sua prática 

pedagógica? Explique. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
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10) A sessão “Recursos e Ideias para o professor” foi pensada para auxiliar no dia a dia dos professores que 

trabalham com ensino de ciências na EJA. O que você achou das atividades propostas e desenvolvidas? 

Teria outras sugestões?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

11) Você já conhecia os links que estão na revista “EJA em AÇÃO”? Acha que eles são importantes para 

você que atua na EJA? Explique. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

12) A revista digital “EJA em AÇÂO” foi elaborada para ser uma ferramenta didática que possa facilitar o 

cotidiano dos professores que trabalham com ciências naturais na EJA. Na sua opinião, como a revista 

pode auxiliar na sua prática pedagógica? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

13) Para finalizar, pensando na revista digital “EJA em AÇÂO” como você a avaliaria? E que sugestões 

você teria para melhorá-la? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

 

OBRIGADA! 

 


