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A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade que possui diversas particularidades no 

campo do ensino. Os alunos da EJA trazem em sua trajetória de vida conhecimentos que estão 

alicerçados à sua bagagem cultural. O presente trabalho teve como objetivo investigar o papel 

das tecnologias, em particular as digitais, no Ensino de Jovens e Adultos (EJA), à luz da 

Teoria das Representações Sociais. Buscando compreender os sentidos que lhes são 

atribuídos, visando novos caminhos para o ensino das ciências. A pesquisa identificou a 

tecnologia como um objeto de representação social, as expectativas do aluno da EJA em torno 

da escola e os temas sociocientíficos sobre os quais os estudantes gostariam de falar. Como 

metodologia, foi utilizado um questionário semiestruturado de coleta de dados, de caráter 

qualitativo. A análise foi feita com o auxílio do software ATLAS.ti. Os alunos da EJA 

possuem uma visão ingênua sobre a tecnologia e sua utilização. Eles pensam a tecnologia 

como um aparato tecnológico que pode solucionar os problemas globais. Para desmitificação 

deste entendimento, foi proposta uma intervenção didática, com um viés interdisciplinar que, 

após a análise dos temas sociocientíficos, foi possível trabalhar com um integrador: a energia. 

Depois uma sequência didática dentro dos conhecimentos de biologia, química e física, desde 

um vídeo à utilização de um software de alta qualidade de imagens, o Tracker, para a 

utilização da vídeo-análise. Desta forma foi possível resgatar dos alunos os conhecimentos, 

assim como reestruturar as representações que possuíam sobre o tema. Com a intervenção 

didática e o uso das tecnologias digitais, foi possível contribuir para o conhecimento dos 

alunos, ampliando os seus olhares, que demandam a uma alfabetização científica para que 

possam intervir na sociedade. 

 

 

Palavras-chave: Representações sociais; Interdisciplinaridade; Ensino de Ciências e 

Tecnologia de Informação e Comunicação. 
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ABSTRACT 

Youth and Adult Education is a segment that has many particularities in the field of 

education. The students of the EJA bring in their life trajectory knowledge that is based on 

their cultural baggage. The present work had as objective to investigate the role of 

technologies, in particular the digital ones, in the Education of Youths and Adults (EJA), in 

the light of Theory of Social Representations. Seeking to understand the meanings attributed 

to them, aiming at new ways of teaching science. The research identified technology as an 

object of social representation, the expectations of the EJA student around the school, and the 

socio-scientific issues students would like to talk about. As a methodology, a semistructured 

qualitative data collection questionnaire was used. The analysis was done with the aid of 

ATLAS.ti software. EJA students have a naive view of technology and its use. They think of 

technology as a technological device that can solve global problems. To demystify this 

understanding, a didactic intervention was proposed, with an interdisciplinary bias that, after 

the analysis of socio-scientific themes, it was possible to work with an integrator: energy. 

Then a didactic sequence within the knowledge of biology, chemistry and physics, from a 

video to the use of a high quality image software, the Tracker, for the use of videoanalysis. In 

this way it was possible to rescue the students from the knowledge, as well as to restructure 

the representations that they had on the subject. With the didactic intervention and the use of 

digital technologies, it was possible to contribute to students' knowledge, broadening their 

eyes, which demand scientific literacy so that they can intervene in society. 

 

Keywords: Social representations; Interdisciplinarity; Science teaching and Information and 

Communication Technology. 
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UM POUCO DA MINHA TRAJETÓRIA 

 

Tenho a oportunidade de trabalhar com a Educação de Jovens e Adultos desde 2011. 

Durante este período, dentro de uma instituição que possui uma metodologia diferenciada, por 

muitas vezes me questionava o que aplicar a estes alunos que estudavam em um curto espaço 

de tempo. E, mais ainda, qual seria a qualidade deste ensino? Com o passar dos anos, as 

minhas angústias só aumentavam, pois, escolher o caminho a seguir com a proposta de ensino 

da EJA, era – para mim, enquanto professora – uma tarefa desafiadora. Pois qual o currículo 

eu adotaria de forma que conseguisse contemplar os estudantes? E como fazer isso sem perder 

a qualidade do ensino? Como tempo eu fui administrando de melhor forma minhas dúvidas, 

mas ainda não me sentia confortável a ponto de considerar que estava no caminho certo. 
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Dentro destas minhas inquietações, não conseguia permitir que o ensino da EJA fosse 

superficial. Se a pessoa volta a estudar, independente do motivo que a faça retornar à escola, é 

necessário que este ensino contemple este estudante de alguma forma. O aluno da EJA quer 

resgatar a sua posição no mundo para novos desafios.  A escola, como um local de caráter 

emancipador, pode proporcionar a ampliação dos conhecimentos dos alunos, influenciando 

em tomada de decisões futuras. 

Sendo assim, ao pensar de que forma eu poderia contribuir com estes alunos, era 

necessário, antes de tudo, ouvi-los para descobrir as suas necessidades. A minha dissertação 

objetiva retirar da EJA a rotulação de ensino para “pegar o certificado”. Para tanto é preciso 

permitir um novo olhar para esta modalidade que legalmente existe, mas pouco entra nas 

discussões sobre qualidade de ensino. Os alunos da EJA são seres humanos ricos em 

conhecimento, valores e culturas. São sujeitos que me fazem repensar o papel de professora, 

pois já possuem histórias de vida, muitas vezes, mais profundas que a minha. Por isso, é o 

meu dever certificá-los com a qualidade que tanto merecem. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1- INTRODUÇÃO 

 

A educação brasileira vem passando por momentos de transformação política e 

socioeconômica que atingem diversas camadas da população. A educação básica, diante do 

toda a sua estrutura, acompanha este momento e passou a ter uma reformulação no que diz 

respeito à Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n° 9.394 de 1996 – 

incorporou mudanças e alargamentos conceituais produzidos desde os anos finais da década 

de 1980. Ao assumir o termo Educação de Jovens e Adultos para designar as ações 

anteriormente conhecidas como Ensino Supletivo, a EJA passou a ser tratada como base para 
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que alunos de diferentes faixas etárias pudessem continuar ou até mesmo recomeçar os 

estudos. A Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96) esclarece em seu Art. 37 que “a educação 

de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos 

no ensino fundamental e médio na idade própria”. Os direitos designados aos alunos de EJA 

perpassam o ensino propriamente dito, trazem uma prática modificada atualizada, a este 

aluno, afastado da escola (por diversos fatores) um novo conceito de ensino, de representação 

de mundo, com criticidade que consiga atuar de forma político-social no ambiente onde vive. 

O corpo discente traz em sua maioria, um contexto histórico, social e cultural de informações 

que devem ser aproveitadas em sala de aula. Para muitos trata-se de um espaço de 

aprendizagem ou até mesmo de conflito com suas experiências passadas.  

Embora ainda se tenha um ensino que visa à reprodução de conteúdo dentro da EJA, é 

necessário que o professor esteja sempre repensando a sua prática pedagógica. Esta, por sua 

vez, tem um padrão essencialmente aplicado do que deve ser realizado a partir de um modelo 

teórico que fundamenta a prática do professor. Estes dois modelos, teoria e prática, caminham 

juntos numa perspectiva de compreender a relação professor-aluno no processo de construção 

de um conhecimento, para que realmente possa ser entendido por parte dos alunos, à medida 

que o professor reconstrói a sua prática no espaço da sala de aula e em seu cotidiano.  “A 

práxis é, na verdade, atividade teórico-prática; ou seja, tem um lado ideal, teórico, e um lado 

material, propriamente prático, com a particularidade de que só parcialmente, por um 

processo de abstração, podemos separar, isolar um do outro” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 1977, 

p. 241). O conteúdo que é mediado pelo professor em sala de aula precisa fazer uma ligação 

com a realidade do aluno da EJA, uma vez que, por possuírem diferentes idades em uma 

mesma sala e diferentes representações acerca do mesmo assunto, pode junto com o professor 

construir ou reconstruir um conhecimento de grande valia, que não ficará restrito ao espaço 

escolar.     

 O Ensino de Ciências na EJA tem movimentos históricos que fizeram com que as 

propostas curriculares fossem repensadas sobre o papel das relações ciência / tecnologia 

dentro sociedade. Ao final da década de 1970, o ensino de ciências no Brasil era voltado para 

um caráter profissionalizante. Somente na década de 1980 ocorreu um compromisso de 

democratização do conhecimento científico sob o lema “Ciência para Todos” (CAZELLI e 

FRANCO, 2001), quando se chegou à conclusão de que os educandos deveriam ser 



   15 

 

cientificamente alfabetizados. Após esses movimentos, o ensino de ciências passou a ser 

entendido como parte integrante dos documentos oficiais brasileiros, cuja proposta é formar 

um indivíduo alfabetizado cientificamente. A ampliação da leitura de mundo permite ao aluno 

um maior conhecimento, além de ser incluído na sociedade com o propósito de ascender 

socialmente é o objetivo final dos alunos da EJA quando retornam à escola com o objetivo de 

concluir os estudos.  

Ao pensar na realidade dos alunos da Educação de Jovens e Adultos, o ensino a eles 

atribuído é, no mínimo, precário, uma vez que a carga horária e os conteúdos abordados não 

são suficientes para que estes sujeitos possam fazer qualquer leitura de mundo para intervir na 

sociedade. Pela natureza do conhecimento científico, não se pode pensar no ensino de seus 

conteúdos de forma neutra, sem que se contextualize o seu caráter social, nem há como 

discutir a função social do conhecimento científico, sem uma compreensão do seu conteúdo. 

(SANTOS, 2007). Nessa perspectiva, o professor pode ser um mediador no processo de 

ensino, a fim de alcançar os resultados esperados. 

Segundo Paulo FREIRE (1997), a prática educativa deve desafiar os alunos a 

construírem uma compreensão crítica de sua presença no mundo. A escola deve ser um local 

de se pensar criticamente. Sob uma perspectiva contemporânea, a utilização de novas 

tecnologias no contexto da educação se propõe a fazer um ensino de ciências mais dinâmico e 

universalizado, uma vez que a maioria conhece, ainda que precariamente, o universo das 

tecnologias, seja por um computador em casa e / ou até mesmo o uso de smartphones. As 

escolas possuem o papel fundamental de mediar o aluno a novos conhecimentos e também 

proporcionar uma visão crítica diante da sociedade.  Também precisam enfrentar os desafios 

de possibilitar novas estratégias de ensino que sejam vinculadas à escolha dos conteúdos 

abordados e que tenham relevância ao conhecimento científico-tecnológico e à vida dos 

alunos. Atualmente, existe um incentivo para que as práticas educacionais da EJA forneçam 

um ensino amplo, de qualidade, focado nas novas demandas da sociedade, com a intenção de 

preparar o indivíduo, dando-o condições igualitárias de acesso ao emprego e de prosseguir 

com seus estudos (GOUVEIA e BRAZ DA SILVA, 2015), para que facilite o aprendizado e 

diminua a evasão.  

 
Mesmo passados mais de 50 anos, o ensino de ciências na EJA ainda tem 

contribuído com essa prática ao adotar um currículo voltado exclusivamente para o 

mercado de trabalho, o que não atende a todos os alunos, ou quando trabalha 
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conceitos e conteúdos que não são importantes para a formação do aluno. Tais 

conteúdos não os capacitam para exercer a sua cidadania e fazer as suas escolhas de 

maneira consciente para o presente e o futuro, o que acaba por desestimulá-los 

levando à evasão escolar, dando continuidade ao processo de exclusão. (GOUVEIA 

e BRAZ DA SILVA 2015, p. 754.) 

 

Bélanger (1996) sugere que, as perspectivas mundiais de investigação no campo da 

EJA, indicam a necessidade de avaliação do potencial para o uso de “novas” tecnologias da 

comunicação e da informação como tema de investigação de alcance internacional. O uso de 

novas tecnologias é capaz de aprimorar e facilitar o ensino, pois permite que o professor 

repense sua prática pedagógica de maneira a respeitar a particularidade dos alunos, assim 

como envolvê-los em um universo de possibilidades para que possa ser compartilhado com 

outros, dentro e fora do ambiente escolar, um conhecimento cujo professor seja mediador do 

processo. 

As tecnologias, em especial as digitais, podem ser parte de um processo transformador 

nas sociedades onde estão inseridas trazendo novos desafios. Pode-se apostar no potencial da 

tecnologia como um caminho de mudança social e que está ligada ao desenvolvimento 

econômico.  

As tecnologias de informação e comunicação (TIC) no campo educacional possuem 

um papel importante nas novas abordagens em espaços formativos no âmbito do 

conhecimento científico, no processo de construção de reflexões dos mais diversos assuntos 

do mundo contemporâneo e no desenvolvimento de competências, assim como na tomada de 

decisão sobre o que estes novos recursos podem trazer, nos vários contextos socioculturais 

contemporâneos. Dessa maneira, as tecnologias podem ampliar a utilização de aparatos 

tecnológicos que possam proporcionar, de forma mais abrangente, uma construção crítica do 

seu desenvolvimento, e de sua capacidade de refletir sobre os assuntos que estão à sua volta.  

As Tecnologias de Informação e Comunicação, em particular as tecnologias digitais, 

possibilitam ampliar a visão por parte dos alunos e professores com o intuito de pesquisar, 

compartilhar, reunir informações que possam contribuir com a aprendizagem dentro da sala 

de aula. Segundo o documento da UNESCO que fala sobre o papel dos professores e alunos 

na utilização da TIC dentro e fora do espaço escolar, 
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[...] os alunos e professores devem usar a tecnologia de forma efetiva, pois em um 

ambiente educacional qualificado, a tecnologia pode permitir que os alunos se 

tornem: usuários qualificados das tecnologias da informação; pessoas que buscam, 

analisam e avaliam a informação; solucionadores de problemas e tomadores de 

decisões; usuários criativos e efetivos de ferramentas de produtividade; 

comunicadores, colaboradores, editores e produtores; cidadãos informados, 

responsáveis e que oferecem contribuições. (UNESCO, BRASIL, 2006, p. 1.) 

 

Pode-se afirmar que “as tecnologias educacionais são compreendidas como práticas de 

planejar, concretizar e avaliar o processo de aprendizagem, com o emprego de uma 

combinação de recursos humanos e não humanos, a fim de produzir um ensino mais efetivo” 

(PFROMM NETO, 2001, p. 34).  

As tecnologias digitais permitem ao professor criar diversas possibilidades de ações 

em sua prática pedagógica, de modo que possa ser de forma mais dinâmica, inovadora e 

problematizadora. A partir dos conteúdos abordados e do uso de tecnologias, o processo de 

ensino e aprendizagem pode contribuir para que o aluno possa refletir sobre a sua inserção 

social e, assim, minimizar os efeitos da defasagem escolar que possui. A tecnologia, utilizada 

nas salas de aula, deve atender às finalidades educativas para que possa ser transformadora na 

vida dos alunos e na prática escolar o que acontece quando o uso das novas tecnologias, ou 

seja, as TIC vão de acordo com a demanda no processo de construção de competências e 

habilidades que o professor quer atingir com os seus alunos, considerando a proposta 

pedagógica e às atividades planejadas pelo professor, o que pode conferir aos alunos da EJA 

uma maior possibilidade de facilitar a construção do conhecimento por meio de conteúdos que 

façam uma relação com o seu cotidiano.  

A pesquisa apresenta dentro do campo teórico, a Teoria das Representações Sociais 

que teve início nos estudos de Moscovici (1979). Entende-se que o estudo destas 

representações leva em consideração o conhecimento do senso comum numa perspectiva que 

o sujeito pode ter diferentes formas de conhecer e se comunicar.  

Moscovici (2003) defende a necessidade de reconhecer a legitimidade do saber do 

senso comum, que não deve ser denegrido enquanto popular ou pré-científico, uma vez que 

sua gênese de argumentos contribui para explicações que são aceitas pelos sujeitos nas suas 

relações com os outros e com a realidade.  



   18 

 

Cada indivíduo possui suas particularidades e suas histórias de vida, o conhecimento 

adquirido com as suas experiências não pode ser meramente descartado e imposto outro tipo 

de conhecimento sem fazer qualquer ligação com as experiências existentes.  

Nessa perspectiva, ao pensar o uso de tecnologias como um possível objeto de 

pesquisa à luz da teoria das representações sociais para um determinado grupo, torna-se de 

grande importância entender as representações desses sujeitos acerca do referido objeto e 

como se comportam frente a este, ou seja, as duas dimensões representacionais. No caso do 

aluno da EJA, entender a tecnologia como instrumento de mudança de comportamento é 

entender a forma como este conhecimento tem relevância e os significados para estes alunos 

em seus grupos socioculturais. 

  A seguir vamos definir o problema de pesquisa a partir do que expusemos nesta 

seção. 

 

Problema 

 Compreender os sentidos que são atribuídos ao papel das tecnologias, em particular 

das tecnologias digitais, pelos alunos da educação de jovens e adultos para aprendizagem 

científica e tecnológica. 

 

 

Hipótese 

As tecnologias, em particular as digitais, possuem uma relevância sociocultural para 

os alunos do EJA, de modo a se constituir um objeto de representação social, possibilitando 

que os saberes provenientes do senso comum possam ser mediadores para construção ou 

reconstrução do saber científico. Esse processo de ensino e aprendizagem dialogicamente 

tecido na relação professor/aluno se ancora em significados construídos e compartilhados, que 

definem as representações sociais presentes na prática pedagógica. 

O objetivo geral deste trabalho é investigar o papel das tecnologias digitais, no Ensino 

de Jovens e Adultos (EJA), à luz da Teoria das Representações Sociais, buscando 

compreender os sentidos que lhes são atribuídos, visando novos caminhos para o ensino das 
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ciências. Os objetivos específicos estão voltados para identificar se existem elementos 

narrativos que caracterizam a tecnologia como um objeto de representação social no discurso 

dos alunos da EJA; diagnosticar as possíveis representações sociais acerca da tecnologia junto 

a esse grupo social; e, por fim, avaliar uma intervenção didática com a utilização de 

documentários e experimento, com o uso de tecnologias digitais, a partir da identificação das 

representações sociais acerca destas tecnologias. 

O questionário piloto foi elaborado para identificar as representações dos alunos sobre 

a tecnologia, assim como, informações sobre gênero, faixa etária, aspectos relativos à escola e 

temas sociocientíficos, entre outros aspectos relativos à pesquisa. 

Este trabalho está apresentado em capítulos que compõem esta dissertação para 

permitir a compreensão e o alcance dos objetivos. No segundo capítulo serão apresentadas as 

trajetórias do ensino da educação de jovens e adultos e os caminhos desta modalidade no 

cenário brasileiro. Serão apresentadas também as ações da EJA no ensino de ciências. 

Já no terceiro capítulo, será apresentado o referencial teórico no qual esta dissertação 

se baseia: a teoria das representações sociais, assim como esta teoria contribui para o campo 

educacional.  

O quarto capítulo trata-se da metodologia em que está contextualizada a pesquisa, 

como seus sujeitos. Os dados foram obtidos via questionário semiestruturado de caráter 

qualitativo, foi usada uma ferramenta de compilação de dados e geração de redes semânticas. 

O capítulo cinco traz os resultados da pesquisa após a aplicação do questionário e a 

análise do estudo piloto. Nessa parte foram elaboradas redes semânticas que contribuem para 

a análise dos resultados e o confronto com a teoria das representações sociais. 

O sexto capítulo traz uma proposta de intervenção didática, como mais um objetivo da 

dissertação a ser alcançado, após a análise do estudo piloto. A intervenção didática foi 

elaborada a partir do resultado da questão 6 do questionário. A intervenção proposta por meio 

de um viés interdisciplinar. 
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CAPÍTULO 2 – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: TRAJETÓRIAS E AÇÕES 

 

2.1 – TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA EJA 

A construção da educação de jovens e adultos se deu a partir de diferentes movimentos 

que ocorreram no último século XX. A EJA é marcada por projetos de distintas 

nomenclaturas que delinearam os caminhos que a modalidade estava percorrendo. 

A proposta da EJA é proporcionar, àqueles que fora da idade adequada, um retorno 

aos estudos de forma que possam ter a sua emancipação escolar, um direito garantido por lei. 

Privar este aluno ao acesso é, de fato, a perda de um instrumento imprescindível para uma 

presença significativa na convivência social contemporânea (BRASIL, 2000).  

Os sujeitos da EJA que deixam a escola e interrompem o processo educacional, 

normalmente o fazem pela necessidade de colaborar financeiramente em casa. Além disso, 

para muitos a escola não possui qualquer significado, tendo em vista que, por muito tempo, a 

escola era uma instituição voltada para uma classe dominante não fazendo qualquer ligação 

com os sujeitos que as frequentavam (SILVA, 2010, p. 35). Ao não conseguir se relacionar 

com a escola, é comum que o estudante a abandone. 
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O currículo da EJA do ensino médio não possui uma estrutura norteada em 

documentos oficiais, sendo muitas vezes o conteúdo selecionado pelo professor. O aluno da 

EJA, com as suas especificidades, muitas vezes não vê, em seu cotidiano escolar uma 

possibilidade de conhecimento, uma vez que o currículo não faz qualquer ligação com seu 

contexto histórico e social. 

O projeto da EJA elaborado até os dias de hoje é, uma forma que o Estado possui de 

sanar uma dívida com a parcela população que não teve como dar continuidade aos seus 

estudos, ocasionando assim este déficit na educação. É por isso que a EJA necessita ser 

pensada como um modelo pedagógico próprio a fim de criar situações pedagógicas e 

satisfazer necessidades de aprendizagem de jovens e adultos (BRASIL, 2000).  

Dentre outras questões que norteiam a EJA, a formação dos profissionais que estão 

ligados a esta modalidade tem urgência de uma discussão mais aprofundada. Os professores 

que estão lecionando na EJA não possuem uma formação que abarque as necessidades que os 

alunos possuem. Por ter de lidar com diferentes faixas etárias, distintas histórias de vida e um 

currículo aberto, o professor muitas vezes não sabe o que selecionar para atender às 

necessidades do aluno. A formação do profissional docente precisa ser permanente e 

sistemática, pois requer tempo de amadurecimento e de sedimentação para que venha a incidir 

não apenas sobre os conhecimentos e competências, mas também sobre os valores e as 

atitudes do educador (SOARES, 2006, p. 12). 

Ao pensar no aluno da EJA como um sujeito que precisa continuar os seus estudos 

numa perspectiva mais ampla e de qualidade, faz-se necessário refletir como estes objetivos 

serão alcançados e que consigam atender às questões da sociedade para que, de forma 

igualitária, estes alunos consigam alcançar sua ascensão social em contextos marcados pela 

desigualdade social. As finalidades da EJA vão além dos processos iniciais de alfabetização, 

buscando formar indivíduos capazes de se apropriar das múltiplas linguagens presentes na 

sociedade, e de estabelecer um diálogo entre estas e suas experiências de vida e de trabalho 

(VILANOVA E MARTINS, 2008, p. 338). 

Mesmo assim, ao pensar a educação de jovens e adultos, ler documentos norteadores e 

pensar nos profissionais que trabalham nesta modalidade, não se observa qualquer atuação 

que atinja objetivos com a proposta de transformar ou construir um conhecimento que possa 

fazer relações com as histórias de vida dos educandos, assim como promover uma 
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transformação da sua realidade. Estas propostas precisam ser revistas e, sobretudo, entender 

qual o papel da escola para um segmento que foi, por diversos fatores, excluído do processo 

educacional. 

 

2.2 – CAMINHOS DA EJA NO BRASIL 

 A educação de jovens e adultos só passou a ser estabelecida em 1945 quando a Lei de 

diretrizes e bases (LDB 9394/96), que rege a educação brasileira, foi promulgada e passou a 

fazer parte do processo educacional. A EJA foi marcada por vários movimentos que datam 

desde as expedições missionárias (1759), que educavam pela fé numa perspectiva de ensinar 

aos índios a língua portuguesa. Ao término destas ações missionárias, a educação dos 

indígenas foi deixada de lado e o Império passou a ser responsável pela educação que passou 

a ser voltada para as classes dominantes. Em 1854, o Império promulgou uma lei que garantiu 

a educação a todos os cidadãos na busca de alfabetizar as pessoas em prol da Coroa e assim 

garantir mão de obra. A lei ficou no papel, somente em 1834, no Ato Constitucional, ficou sob 

a responsabilidade das províncias a instrução primária e secundária de todas as pessoas, mas 

que foi designada especialmente para jovens e adultos, como forma de caridade 

(STRELHOW, 2010, p. 51). 

No período da República, o número de analfabetos ainda era grande e o país entendia 

que o analfabeto era uma pessoa dependente e incompetente (STRELHOW, 2010, p. 51), 

portanto o voto ficou proibitivo a quem não soubesse ler e escrever, excluindo-os cada vez 

mais da promoção de suas atividades.  

No início do século XX, foi proposta da República exterminar o mal que acontecia no 

Brasil, pois o analfabetismo já era suficiente para atrapalhar o progresso no país. Para tanto, 

em 1915 foi criada a Liga Brasileira contra o analfabetismo que tinha como proposta lutar 

contra a ignorância. Os problemas econômicos, que o Brasil atravessava, implicavam a 

necessidade do aumento da escolaridade da população, contudo os movimentos na luta contra 

o analfabetismo ora eram deixados no papel, ora fracassados pelo próprio regime de governo. 

Nas décadas de 1920 e 1930, com o processo de industrialização, houve uma preocupação na 

formação de mão de obra no país: 
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As reformas da década de 20 tratam da educação dos adultos ao mesmo tempo em 

que cuidam da renovação dos sistemas de um modo geral. Somente na reforma de 

28 do Distrito Federal ela recebe mais ênfase, renovando-se o ensino dos adultos na 

primeira metade dos anos 30 (PAIVA, 1973, p. 168). 

 

Em 1940, os movimentos populares deram início a uma nova configuração do 

processo educacional para jovens e adultos a quem fora negado o direito do conhecimento.  

Neste período foi criado o Serviço Nacional da Indústria (SENAI), que tinha com proposta 

formar trabalhadores em um país que estava em expansão e que unia neste momento a 

educação formal de adultos com a educação profissional. Em 1947, foi criada a Campanha de 

Educação de Adolescentes e Adultos, a primeira proposta da educação de importância para 

esse público, quando foi confeccionado material didático específico. Somente nesta época, a 

EJA se configurou como uma modalidade de ensino e as discussões começaram a tomar 

forma com a realização do 1º Congresso Nacional de Educação de Adultos, em 1947, e do 

Seminário Interamericano de Educação de Adultos, em 1949. 

Os anos de 1958 a 1964 foram destacados pelas propostas em que a educação de 

adultos era entendida a partir de uma visão das causas do analfabetismo, como uma educação, 

articulada com as “reformas de base” defendidas pelo governo popular/populista de João 

Goulart (GADOTTI; ROMÃO, 2006, p. 36). Os projetos envolvidos a esta educação de 

adultos foram estruturados como sugere o autor: 

 

O fim da década de 50 e início da década de 60 foi marcado por uma grande 

mobilização social em torno da educação de adultos. Podemos citar vários 

movimentos sociais criados nesse período, tais como: “Movimento de Educação de 

Base” (1961- CNBB), Movimento de Cultura Popular do Recife (1961), Centros 

Populares de Cultura (UNE), Campanha de Pé no chão Também se Aprende 

(Prefeitura de Natal) (STRELHOW, 2010, p. 54). 

 

As campanhas foram interrompidas com o golpe militar, porém mais tarde em 1971, 

surgiu o MOBRAL (Movimento Brasileiro Alfabetizado) com a proposta de fechar as lacunas 

que o ensino de adultos tinha deixado para trás e tentou retomar o processo de alfabetização 

em um viés freiriano. O MOBRAL representou uma campanha de massa, com objetivo de 

sanar o problema do analfabetismo e ainda realizar uma ação ideológica que mantivesse a 

situação política vigente (HADDAD e DI PIERRO, 2000). O MOBRAL foi extinto em 1985. 
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Em 1988, quando a Constituição Brasileira foi estabelecida, as questões da educação 

de adultos voltaram a ser consideradas com a criação da Fundação Nacional para Educação de 

Jovens e Adultos – Educar. Em 1990, após a sua extinção, ocorreu a descentralização dos 

projetos de EJA, que ficaram a cargo dos estados e municípios (HADDAD e DI PIERRO, 

2000). 

Com a LDB 9394/96, a EJA passou a fazer parte do sistema de ensino e, no artigo 37, 

enfatizou-se que a educação de jovens e adultos seria destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 

No ano seguinte, aconteceu a 5ª Conferência Internacional sobre Educação de Jovens e 

Adultos (V CONFITEA) que propôs quatro pilares educativos que constituíram fatores 

estratégicos para a formação do cidadão: aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer 

e aprender a conviver (BRASIL, 2002). 

 

2.3 – AS AÇÕES DO ENSINO DE CIÊNCIAS NA EJA  

Ao analisar a educação de jovens e adultos com a inserção do ensino de ciências, 

observa-se pouca introdução dessa área a fim de obter um conhecimento mais amplo. O 

discurso sobre os objetivos do ensino de ciências era declaradamente o da formação de elites, 

enquanto o da educação de jovens e adultos é aquele da alfabetização para a formação de mão 

de obra qualificada (VILANOVA E MARTINS, 2008, p. 342). 

O ensino de ciências passou a ser mobilizado no país depois da Segunda Guerra 

Mundial, quando o Brasil passou a verificar a importância do estudo da ciência dentro do 

currículo escolar.  Após a ditadura militar, o ensino de ciências passou a ser voltado para a 

formação do cidadão trabalhador, em caráter profissionalizante, o que corroborou com a 

necessidade de elevação do grau de escolaridade da população, antes privada deste ensino. Na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 5.692/71, observa-se claramente a proposta da 

educação brasileira neste período.  

O aprendizado em ciências passou a ser visto como um ensino que pode promover a 

formação científico-tecnológica do sujeito, cuja função é permitir ao aluno se apropriar da 

estrutura do conhecimento científico, assim como de seu potencial explicativo e 
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transformador, de modo que garanta uma visão mais abrangente (DELIZOICOV, 2007, p. 

69). 

Para tanto deve-se entender que a educação é uma prática transformadora da realidade 

dos alunos e não uma transferência de conhecimentos a que Freire chamou de “educação 

bancária”. Em busca desta construção, o professor, parte integrante e mediador deste processo 

deve entender que: 

 

(...) ensinar não é transferir a inteligência do objeto ao educando, mas instigá-lo no 

sentido de que, como sujeito cognoscente, se torne capaz de inteligir e comunicar o 

inteligido. É nesse sentido que se impõe a mim escutar o educando em suas dúvidas, 

em seus receios, em sua incompetência provisória. E ao escutá-lo, aprendo a falar 

com ele (Freire, 1997, p. 135). 

 

 

O professor precisa refletir sobre como transformar ou reconstruir a sua prática de 

ensino para promover um conhecimento amplo e de qualidade aos alunos que possuem 

diferentes contextos socioculturais. Os profissionais de ensino que atuam na EJA têm em 

mãos o desafio de promover uma educação básica de qualidade, o que implica o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas diferenciadas que contemplam as necessidades 

educacionais do estudante (VILANOVA, 2012, p. 57). 

No que se refere ao aluno da EJA, é necessário entender que as relações estabelecidas 

com a escola são necessárias na busca da sua transformação, logo precisa fazer sentido, pois é 

o que busca o aluno da EJA. Estudantes muitas vezes identificados como sujeitos que estão há 

muito tempo fora da escola e que retornam em busca de melhorias e / ou oportunidades no 

mercado de trabalho. Ao pensar nesta perspectiva, a escola deve refletir sobre o currículo que 

é abordado pelos professores da EJA, no intuito de formá-los. O ensino compartimentado, 

com um currículo muitas vezes escolhido pelo professor de forma aleatória e uma baixa carga 

horária, traz para o aluno da EJA um leque pequeno de possibilidades para quem quer retornar 

ao mercado de trabalho de forma mais qualitativa. A soma desses fatores leva a EJA a ser 

considerada uma modalidade que muitas vezes confere “certificação vazia” pela falta de rigor 

e seriedade (GOUVEIA e BRAZ DA SILVA, 2015).  

Essa certificação vazia, como dito anteriormente, não propicia a alfabetização 

científica, o que para Vilanova e Martins (2008) é um dos objetivos do ensino de ciências 

atualmente. Não se pode pensar no ensino dos conteúdos, sem que haja uma relação com a 

alfabetização científica que implica a formação de um indivíduo que se preocupe com as 
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questões econômicas, políticas e culturais. Para Santos (2007), o ensino de ciências não pode 

ser neutro, e sim pensado de forma que contextualize o seu caráter social. Não há como 

discutir a função social do conhecimento científico sem uma compreensão do conteúdo. Para 

isso, é necessário analisar os documentos oficiais que regem a educação brasileira, no âmbito 

da educação de jovens e adultos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para a EJA do segundo segmento do 

ensino fundamental, documento oficial que rege a educação de jovens e adultos, parte do 

princípio de que a construção de uma educação básica para jovens e adultos, voltada para a 

cidadania, não se resolve garantindo a oferta de vagas, mas, sim, oferecendo-se ensino de 

qualidade, ministrado por professores capazes de incorporar ao seu trabalho os avanços das 

pesquisas nas diferentes áreas de conhecimento (BRASIL, 2002). A proposta do PCN é 

nortear o trabalho do professor. Porém, como escolher conteúdos relevantes de ciências para 

que possam promover, de forma não compartimentalizada, uma alfabetização científica e 

emancipatória? 

É preciso entender que o aluno da EJA carrega um conhecimento cheio de significados 

que construíram ao longo da sua trajetória de vida em diferentes meios sociais. É este 

conhecimento do senso comum, que o professor precisa mediar para torná-lo um 

conhecimento científico. Este processo não é feito tão facilmente, pois tanto a escola quanto 

os professores precisam compreender que a EJA deve ser encarada como uma modalidade de 

que supere as expectativas de um ensino formal. O professor precisa estar em constante 

atualização, para que possa de fato compreender as nuances que envolvem este público. E 

ainda, perceber que os alunos são os autores do processo de ensino-aprendizagem, que por 

intermédio das suas concepções prévias, sentem-se animados e participantes efetivos do tema 

proposto (GOUVEIA, 2014, p. 35). 

 Ao se pensar em propostas para alcançar os objetivos de uma alfabetização científica, 

os conteúdos ministrados na EJA não podem ser vistos de forma compartimentada. É 

necessário entendê-los de forma contextualizada e interdisciplinar, relacionando-os às 

disciplinas dentro de um determinado tema que deve ser relevante para os alunos. Por isso a 

escolha do que ensinar é tão importante para esta modalidade. O aluno, considerado um 

cidadão trabalhador, precisa organizar as redes do conhecimento que aprende na escola em 

função do seu trabalho. A escola possui um papel fundamental para instrumentalizar os 

indivíduos sobre os seus conhecimentos científicos básicos (KRASILCHIK, 2007, p. 31). 
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Sendo assim o ensino de ciências oferece um alicerce para que o aluno possa ter as suas 

próprias escolhas e tomar suas decisões na sociedade em que participa. 

 Ao compreender os caminhos que a EJA traçou até o momento, percebe-se que não há 

uma articulação e uma linha norteadora para que possam ser traçados os campos de atuação, 

no intuito de promover as escolhas dos alunos. Faz-se necessário identificar qual a real 

necessidade que os alunos possuem e, assim, permitir que a construção do conhecimento se 

faça com a mediação do professor, sem retirar o protagonismo do aluno durante o processo. 

No capítulo posterior: a contribuição da Teoria das Representações Sociais, como 

alicerce desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 – A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 
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3.1 – CONTEXTO HISTÓRICO E CONCEITUAÇÃO 

 

A matriz das representações surge com Sergei Moscovic, na publicação do livro La 

Psychanalyse, son image, son public, em 1961, na França. Moscovici (2003) pesquisou como 

as representações sociais discutem como a ciência se torna senso comum a partir da análise do 

saber psicanalítico que, ao penetrar em contextos distintos daqueles que originalmente o 

produziram, acaba se transformando em um conhecimento familiar. 

É uma nova perspectiva da psicologia social, antes tratada com o enfoque behaviorista. 

Os estudos de Moscovici, voltados para a psicologia social, tinham como proposta a reflexão 

do pensamento e do agir social. Para Arruda (2002), a teoria das representações sociais 

operacionalizava um conceito para trabalhar com o pensamento social em sua dinâmica e 

diversidade. 

As construções de conceitos são possibilitadas pelos compartilhamentos de ideias e 

construções coletivas que são indispensáveis à vida humana, dentro de um universo 

consensual. Arruda (2002) descreve este universo como o que se constitui principalmente na 

conversação informal da vida cotidiana. São estes conhecimentos que compartilhados tornam-

se comuns para um determinado grupo social. 

Ao analisar a perspectiva consensual, entende-se que esta visão são os conhecimentos 

que os indivíduos possuem, construídos ao longo da vida e partilhados dentro dos grupos 

sociais. Entretanto, existe o universo científico, onde o conhecimento científico é realizado 

em paralelo ao conhecimento do consensual. Ambos são necessários à construção da vida 

humana e, consequentemente, à construção de uma sociedade. Não se pode hierarquizar um 

em detrimento do outro, uma vez que ambos se ajudam no conceito de construção da 

sociedade. As representações sociais, segundo Naiff e Naiff (2008), têm o objetivo de 

transformar o não familiar em familiar.  Ao longo do percurso de vida do indivíduo são 

construídas relações e símbolos de diferentes objetos, pois é a forma com é visto o mundo e se 

insere na sociedade. Chamamos estas relações e conhecimentos de senso comum, o que é 

construído pelas relações sociais que o indivíduo possui em diferentes espaços onde 

frequenta, provocando, assim, um conhecimento próprio, que identifica aquele indivíduo ou 

grupo social. Nossas reações frente a outras pessoas e objetos sociais estão em grande parte 
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mediadas pela percepção e pelas representações sociais que fazemos delas (MOSCOVICI, 

2003). 

São estas construções coletivas que levam à identificação de um grupo e que alguns 

destes saberes vão sofrendo modificações graduais com o passar dos anos, a partir de novos 

conhecimentos adquiridos pela sociedade (GOUVEIA, 2014, p. 48). Para entender o 

comportamento social de uma pessoa ou de um grupo, se ela se comporta de um jeito ou de 

outro, devemos ver as relações sociais embutidas em seu cotidiano (NAIFF E NAIFF, 2008). 

O estudo das representações sociais torna-se de grande importância para entender 

como os conhecimentos são dissolvidos dentro de um grupo, à medida que eles se apropriam 

do conhecimento e de que forma são partilhados. São conhecimento ricos em saberes, 

significados e informações que são construídos em um contexto sociocultural.  

A forma como a TRS é abordada depende da sensibilidade e da observação do 

pesquisador, pois não existe um único caminho para analisar os objetos das representações 

sociais. A construção de um objeto de pesquisa de representação social não é meramente 

simplificador da teoria. Neste sentido,  

 

 

Uma representação social é sempre de alguém (o sujeito) e de alguma coisa (o 

objeto). Não podemos falar em representação de alguma coisa sem especificar o 

sujeito – a população ou conjunto social – que mantém tal representação. (SÁ, 1998, 

p. 24.) 

 

 

Para entender este universo, o pesquisador deve estar atento às múltiplas dimensões do 

objeto de pesquisa e sua estrutura para poder delimitar quais os caminhos que deve seguir. 

Pode analisar as representações a partir do sujeito ou do objeto, desde que tenha elementos 

balizadores para sustentar a sua construção de pesquisa. Também deve analisar o contexto 

sociocultural em que está inserido o seu objeto de pesquisa, pois poderá influenciar a forma 

como os sujeitos da pesquisa se relacionam com o referido objeto. Esses “parâmetros” a 

serem seguidos pelo pesquisador traz em uma forma cuidadosa de analisar os seus conteúdos 

para que não existam informações errôneas sobre sua pesquisa. 

 

 

3.2 – AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NO CAMPO DA EDUCAÇÃO  
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A escola é um local de diferentes povos, ideias e culturas. O processo escolar, que 

deve ser transformador da realidade de um aluno, precisa refletir sobre as práticas existentes 

no espaço para que consiga atingir este objetivo. As representações sociais estão ligadas aos 

conhecimentos sobre um determinado objeto. Pode-se entender quais os significados que este 

objeto possui para um grupo de alunos, por exemplo. A escola em sua identidade precisa ser 

igualitária e democrática, no entanto sabemos que ainda é um local que sofre interferências de 

contextos socioculturais do passado. Cada grupo que existe na escola é submetido a diretrizes 

para alcançar um objetivo final: a aprovação dos alunos. Entretanto o número de reprovações 

é relevante, tem base em alguns motivos: o aluno não entende o que está sendo exposto pelo 

professor, em contrapartida aqueles que são aprovados entendem; ou os professores não estão 

sendo claros ao expor o conteúdo e não fazem qualquer reflexão sobre a sua prática a fim de 

reverter este resultado; ou a escola não faz qualquer significado para estes grupos tão 

heterogêneos que fazem parte do cotidiano escolar. 

A importância deste universo cheio de contradições e seus significados passa a ser 

relevante dentro das pesquisas sobre as TRS. Pois é neste universo que atualmente há um 

grande foco de pesquisas nas áreas da educação e da psicologia, principalmente no Brasil, dos 

estudos que utilizam o referencial da teoria das representações sociais em busca de auxílio e 

entendimento (ALVES-MAZZOTTI, 2005). 

O campo educacional traz uma possibilidade de diferentes estudos sobre as 

representações sociais. As pesquisas, nele realizadas, aparecem como um campo privilegiado 

para ver como se constroem, evoluem e transformam as representações sociais no seio dos 

seus grupos sociais e nos esclarecer sobre o papel destas construções nas relações destes 

grupos com o objeto de sua representação (GILLY, 2003). 

Com a pesquisa proposta, a teoria das representações sociais pode vir a iluminar como 

o processo educacional em diferentes campos e saberes se constitui de forma significativa 

para que o contexto escolar possa ser remodelado ou repensado na busca de um conhecimento 

mais concreto para os alunos e professores. 

 

 

3.3 – OBJETO DE PESQUISA EM REPRESENTAÇÃO SOCIAL: AS TECNOLOGIAS 

DIGITAIS 

 



   31 

 

A construção do objeto de pesquisa é um processo pelo qual o fenômeno de 

representação social é simplificado e torna-se compreensível pela teoria, para a finalidade da 

pesquisa (SÁ, 1998). Este objeto de pesquisa deve ser pensado de forma que possua 

relevância social ou acadêmica que possa ser analisado pela teoria das representações sociais. 

O pesquisador deve entender que o objeto precisa possuir relações socioculturais que tenham 

uma emergência de compreensão com o propósito de intervir nestas questões. Para que sejam 

identificadas estas representações pelos sujeitos da pesquisa, deve-se entender que a 

representação social é sempre de alguém (o sujeito) e de alguma coisa (o objeto) (SÁ, 1998, p. 

24). 

A partir desta premissa, ao pensar na EJA, verifica-se a necessidade de analisar como 

acontecem os processos formativos de um grupo que possui particularidades e uma forma de 

ver o mundo possivelmente diferentes de alunos que estão na escola na idade compatível à 

série de ensino.  

As práticas educativas da educação de jovens e adultos são realizadas por profissionais 

de educação que não tiveram qualquer formação voltada para este público. Ou seja, os 

conteúdos ministrados na EJA, com uma carga horária reduzida, são feitos por escolha do 

professor, o que acaba ocasionando um ensino sem grande relevância, sem muita significação 

para este aluno. Verifica-se na EJA, uma educação reducionista voltada para o mercado de 

trabalho, como destaca Vilanova e Martins (2008). Esta educação não é estabelecida de forma 

que o aluno amplie os seus horizontes e assim volte ao mercado de trabalho consciente de seu 

lugar na sociedade. 

Em contrapartida, segundo a V CONFITEA (1998): 

 

 

Os objetivos da educação de jovens e adultos, vistos como um processo em longo 

prazo, desenvolvem a autonomia e o senso de responsabilidade das pessoas e das 

comunidades, fortalecendo a capacidade de lidar com as transformações que 

ocorrem na economia, na cultura e na sociedade como um todo; promovem a 

coexistência, a tolerância e a participação criativa e crítica dos cidadãos em suas 

comunidades, permitindo, assim, que pessoas e comunidades controlem seus 

destinos e sua sociedade para encarar os desafios à sua frente (p. 3). 

 

 

Para que estes objetivos sejam alcançados, deve-se entender o contexto e expectativas 

dos alunos e, assim, promover uma alfabetização científica e tecnológica. A EJA deve dar 

início a reflexões com práticas pedagógicas alicerçadas no contexto social, contemplando a 
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diversidade, uma educação humanista que respeite as diferenças e cultive o princípio da 

participação e solidariedade. Por impulsos diversos, a educação de jovens e adultos é 

convidada a reavaliar sua identidade e tradição, reelaborando os objetivos e conteúdo de 

formação política para a cidadania democrática (JOIA, PIERRO & RIBEIRO, 2001, p. 74). A 

formação educacional de um aluno passa por diferentes processos até que atinja um objetivo 

final: a formação para a cidadania.  

Em um mundo globalizado, a utilização de tecnologias como recurso que auxilie a 

vida das pessoas é uma ferramenta a que já estão habituadas. A cada avanço da sociedade, um 

novo sistema tecnológico é desenvolvido. As tecnologias, como espaços de ação no contexto 

contemporâneo, não podem ser ignoradas em seu processo de inserção nas situações de ensino 

e de aprendizagem (BRAZ E SILVA, 2011).  

A tecnologia possui alguns conceitos que devem ser compartilhados para melhor 

compreensão. Para Kenski (2003), tecnologia é o conjunto de conhecimentos e princípios 

científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento 

em um determinado tipo de atividade.  

Segundo Ihde (1993), três aspectos são essenciais para a caracterização do que é 

tecnologia: primeiro, deve ter um componente tangível, palpável, um elemento material. 

Segundo, o elemento material, condição de base, deve fazer parte de algum conjunto de ações 

humanas culturalmente determinadas. Terceiro, precisa haver uma relação entre os objetos 

materiais e as pessoas que os usam, idealizam ou concebem (design), constroem e modificam. 

Nessa perspectiva, a tecnologia é um instrumento que pode delinear a cultura de uma 

sociedade, assim como permitir que os sujeitos, que convivem com ela, possuam diferentes 

representações sobre este mesmo objeto. A utilização de um artefato tecnológico pode não ter 

o mesmo significado de utilização de quando foi produzido. O que se sabe é que a construção 

da identidade social é atualmente muito influenciada pela tecnologia.  

Ao refletir sobre a construção do conhecimento através da tecnologia, a pedagogia 

voltada para este campo de estudo na ampliação de novos saberes que possua um significado, 

estabelece a tecnologia educacional, que deve envolver algum tipo de objeto material, que 

faça parte de alguma práxis educativa, portanto “relativa a processos de ensino e de 

aprendizagem, havendo algum tipo de relação entre o educador [...] e a tecnologia, ou entre o 

aprendiz e a tecnologia” (CYSNEIROS, 2000). Pensar as tecnologias no espaço escolar é 
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compreender que a tecnologia não é neutra. E que a sua utilização na escola, influencia o 

próprio espaço escolar, os professores e os alunos.  

A utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) teve seu início na 

década de 70, com programas nacionais como por exemplo o EDUCOM (Educação com 

Computador), quando as escolas públicas receberam computadores.  

A TIC por meio de seu suporte realiza o acesso, a veiculação das informações e todas 

as demais formas de articulação comunicativa em todo o mundo. Ao entender a necessidade 

de inserção da TIC na sala de aula, observa-se uma aproximação entre a escola e os avanços 

da sociedade no que se refere ao armazenamento, à transformação, à produção e à 

aproximação de informações (CARNEIRO, 2002). Este tipo de tecnologia não somente altera 

a forma de viver, como auxilia na construção do conhecimento e nas formas de comunicação. 

Os diferentes atores escolares precisam perceber que as aplicações dos recursos tecnológicos 

em sala de aula não podem ser reduzidas à utilização do computador, por mais que a cada 

momento novas tecnologias sejam lançadas no mercado. A tecnologia não está atrelada 

somente ao uso do computador, como também o uso da televisão, do vídeo e outros recursos 

que promovam novos conhecimentos. E ainda, a preparação destes profissionais que irão 

mediar este processo do uso amplo destas tecnologias de informação e comunicação deve ser 

realizada de forma contínua, à medida que a própria tecnologia avança.  Valente (2002) 

ressalta que: 

 

Embora as sofisticações tecnológicas sejam ainda maiores, existem dois aspectos 

que devem ser observados na implantação dessas tecnologias na educação. Primeiro 

o domínio do técnico e do pedagógico não deve acontecer de forma estanque, um 

separado do outro. É irrealista pensar ser primeiro um especialista em informática ou 

em mídia digital, para depois tirar proveito desse conhecimento nas atividades 

pedagógicas. O melhor é quando os conhecimentos técnicos e pedagógicos crescem 

juntos, simultaneamente, um demandando novas ideias do outro. O domínio das 

técnicas acontece por necessidade e exigências do pedagógico e as novas 

possibilidades técnicas criam novas aberturas, constituindo uma verdadeira espiral 

de aprendizagem ascendente em sua complexidade técnica e pedagógica. 

(VALENTE, 2002, p. 32.) 

 

 

Segundo Knobel (1998): pensar a educação, as novas tecnologias e o fenômeno da 

comunicação, significa interessar-se pela prática libertadora enquanto dimensões de mediação 

e engajamento educacional. E é esta libertação necessária para promover ao aluno da EJA o 

retorno à escola com o intuito de concluir os seus estudos. A formação educacional com o 
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auxílio da tecnologia pode torná-lo mais dinâmico e representativo, de modo que estes alunos 

possam se apropriar do conhecimento científico em uma perspectiva mais ampla.  

Contudo, ao pensar nas leituras de mundo que o aluno precisa fazer, pode-se 

compreender a utilização das tecnologias de informação e comunicação, a TIC como uma 

ferramenta que auxilie este processo de construção e que possa alcançar os objetivos 

propostos pela EJA. A discussão sobre o processo de apropriação das TIC envolve, então, 

uma análise da prática profissional a partir do desafio da utilização dessas tecnologias no 

âmbito de uma proposta construtiva (BRAZ E SILVA, 2011). As tecnologias estão presentes 

no dia a dia destes alunos e em suas relações humanas. Neste mundo tecnológico, não é 

possível pensar que estes sujeitos passem pela escola sem contextualizar o papel das 

tecnologias em suas próprias vidas. Deve-se entender qual o significado que as tecnologias 

possuem na vida dos alunos para que possa de fato, possam promover a aprendizagem 

científico-tecnológica. Não se pode descartar o papel das tecnologias da informação e da 

comunicação (TIC) pelo que tem possibilitado ao desenvolvimento de processos de 

aprendizado, acelerado o ritmo e a quantidade de informações que são disponibilizadas, 

favorecido o surgimento de novas linguagens e sintaxes. Enfim, criando novos ambientes de 

aprendizagem a serviço da humanização e da educação de sujeitos (V CONFITEA, 1998). A 

TIC se espalha na prática social de forma irrecorrível, mudando a vida, as relações e as 

lógicas de apropriação do tempo e do espaço, agora submetidos a novos ordenamentos e 

apreensões (V CONFITEA, 1998). 

 Na sociedade contemporânea, há o crescente consumo de produtos e uma demanda 

que exige que cada vez mais os indivíduos estejam capacitados a manusear novas tecnologias 

e que consigam entender o papel delas em suas vidas, seja para o trabalho ou necessidade de 

uso pessoal. A tecnologia, que está inserida na vida dos alunos, torna-se um objeto de 

representação social, à medida que possui significados para este grupo social. Segundo Sá 

(1998), os fenômenos de representação social estão em todo lugar e cabe ao pesquisador 

delimitar seu objeto levando em consideração, o fato que este precisa ter relevância social 

e/ou acadêmica. A tecnologia caracteriza-se como objeto desta pesquisa. 

 A tecnologia não surge como algo de fora, mas fruto das relações sociais, que 

dependem da necessidade do uso, homens/mulheres utilizam as tecnologias conforme suas 

necessidades que para mediar as relações (Aranha, 2007, p. 228). Os Parâmetros Curriculares 

do Ensino Médio (PCNEM) apontam que:  



   35 

 

 

 

É indiscutível a necessidade crescente do uso de computadores pelos alunos como 

instrumento de aprendizagem escolar, para que possam estar atualizados em relação 

às novas tecnologias da informação e se instrumentalizarem para as demandas 

sociais presentes e futuras (BRASIL, 1998, p. 96). 

 

 

Para isso, deve-se pensar em uma formação que atenda a essas necessidades do mundo 

globalizado, não deixando de lado a formação do indivíduo de forma plural. É o que se pensa, 

quando se fala da educação de jovens e adultos. Entretanto, o que se observa pelas 

características da EJA, é um indivíduo sendo preparado para atuar no mundo do trabalho com 

poucas possibilidades de mudança sobre sua atuação em sociedade.  

De acordo com Baranauskas (2009), as tecnologias digitais possibilitam tanto a 

criação de novos métodos educacionais quanto favorece a redefinição dos já existentes. Ao 

pensar desta forma, é necessário avaliar que para que seja alcançado o desenvolvimento do 

educando, as tecnologias digitais precisam fazer parte do contexto no processo de ensinar. 

 

Sabe-se que o emprego deste ou daquele recurso tecnológico de forma isolada não é 

garantia de melhoria da qualidade da educação. A conjunção de diversos fatores e a 

inserção da tecnologia no processo pedagógico da escola e do sistema é que 

favorecem um processo de ensino-aprendizagem de qualidade (BRASIL, 2009, p. 

17). 

 

 

É nesse sentido que ao questionar o processo de ensino-aprendizagem, as tecnologias 

digitais tendem a colaborar na reflexão. E ao pensar na disponibilidade de recursos, os alunos 

ficam mais motivados ao aliar a tecnologia aos assuntos relacionados aos temas científicos. 

Ao excluir a tecnologia da proposta pedagógica, exclui-se novamente este aluno já tão 

distante do processo escolar, que não consegue estabelecer uma relação com a escola e os 

sujeitos que ali estão inseridos. O trabalho com o uso das tecnologias digitais permite a estes 

alunos que superem barreiras culturais e promova uma formação mais global. A formação de 

um indivíduo pode ser favorecida à medida que se conhece quais as representações que os 

alunos possuem sobre a tecnologia, em especial, as digitais que a todo tempo influenciam seu 

modo de pensar e de agir  

Para Moscovici (2003, p. 48), as representações sociais que interessam são as de nossa 

sociedade atual, de nosso solo político, científico, humano, que nem sempre têm tempo 

suficiente para sedimentar completamente para se tornar tradição imutável. E, é isso que 
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acontece na formação educacional da EJA, quando se quer promover uma aprendizagem 

significativa. Afirmamos que para a formação da cidadania, a EJA precisa apresentar uma 

proposta reparadora, equalizadora e qualificadora (BRASIL, 2000). 

Mesmo sabendo que as tecnologias possuem um amplo espaço no campo educacional, 

deve-se repensar as práticas que levam a uma formação de qualidade na utilização das 

tecnologias digitais e que façam um movimento diferenciado na vida dos alunos a partir das 

representações que os alunos possuem sobre um determinado objeto. É ainda, como objetivo 

desta pesquisa avaliar uma intervenção didática, em uma proposta interdisciplinar que 

contemple o conhecimento das ciências naturais. 

No próximo capítulo, a proposta é conhecer o significado de tecnologia e os olhares de 

diferentes autores sobre o termo interdisciplinaridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 – AS TECNOLOGIAS NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

INTERDISCIPLINAR 

 

4.1 – CONCEITUAÇÃO DAS TECNOLOGIAS 

Por muito tempo o ser humano vem inserindo a tecnologia no seu modo de agir dentro 

de uma sociedade globalizada. Estas tecnologias fazem parte da vida do ser humano. Até a 

tecnologia necessita que alguém se aproprie de seu conhecimento a fim de ser manipulada. O 

termo tecnologia, segundo CASTELLS (1999), é compreendido pelo uso de conhecimentos 

científicos para especificar as vias de se fazerem as coisas de maneira reproduzível. A 
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tecnologia tem por objetivo auxiliar, de forma mais rápida, as atividades existentes. E na 

história da tecnologia, o objetivo sempre foi este. No mundo de hoje, não se consegue 

compreender qualquer tipo de trabalho sem o uso da tecnologia. Mas de que adianta um 

mundo completo de recursos tecnológicos, em que a maioria da população, não sabe 

compreender e manipular estes recursos? É necessário compreender que as inovações 

tecnológicas são construídas a partir de uma cultura de uma sociedade que precisa suprir as 

suas necessidades ao longo do tempo. E é necessário tentar identificar o uso das TIC 

historicamente para entender algumas dificuldades que existem ao integrar estas tecnologias 

nos modos de vida de hoje. Para Preto (2000): 

 
Num primeiro momento podemos associar a palavra techné, do grego, à palavra arte. 

A arte do fazer, aliada à capacidade do homem e, dependente de suas habilidades, no 

ato de fazer. Como parte do desenvolvimento histórico da humanidade e com o 

surgimento da ciência moderna, a técnica passa a estar associada ao logos e não mais 

com o fazer, ou seja, com a razão do fazer. Nesse sentido, surge a tecnologia como 

sendo uma extensão dos sentidos do homem. Essa razão do fazer está intimamente 

ligada à intencionalidade, aos sentidos e significados do que se faz. (PRETTO, 2000, 

p. 161.) 

 

É neste ponto que a escola, um local de reflexões e trocas, possui o papel de tentar 

diminuir a diferença do acesso que a tecnologia pode trazer para a sociedade. E que ainda 

deve-se repensar a forma de aprender e de adquirir novos conhecimentos. A escola precisa 

formar pessoas com potenciais muito flexíveis, que mudem, transformem e transitem em 

diversas situações, experiências e contextos(CASTELLS, 2009). Contudo, a tecnologia não 

pode ser vista como um instrumento para acabar com os problemas que a educação enfrenta. 

Não é ela que vai garantir um processo educacional de qualidade e de eficácia em que todos 

os educandos estarão aptos a seguir seus caminhos após a conclusão dos seus estudos. A 

escola precisa se reorganizar para atender às novas demandas da sociedade. Existe um 

discurso que os aparatos tecnológicos utilizados na educação são necessários para promover 

uma inclusão social e que a tecnologia pode apontar uma sociedade que há tempos vem 

sofrendo com as desigualdades. Em 2008, a UNESCO publicou o documento: “Tecnologia, 

informação e inclusão – TIC nas escolas”, cujo objetivo era o de estimular a disseminação de 

informação e o debate sobre a contribuição das novas tecnologias de informação e 

comunicação para o desenvolvimento social do Brasil. O conceito das TIC está atribuído às 

atividades que são realizadas na escola para que possam promover este avanço tecnológico no 
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país. E estes recursos tecnológicos estão descritos nos documentos oficiais de forma 

emblemática. 

 

A revolução tecnológica cria novas formas de socialização, processos de produção e, 

até mesmo, novas definições de identidade individual e coletiva. Diante desse 

mundo globalizado, que apresenta múltiplos desafios para o homem, a educação 

surge como uma utopia necessária indispensável à humanidade na sua construção da 

paz, da liberdade e da justiça social. Deve ser encarada, conforme o relatório da 

Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, da UNESCO, “entre 

outros caminhos e para além deles, como uma via que conduza um desenvolvimento 

mais harmonioso, mais autêntico, de modo a fazer recuar a pobreza, a exclusão 

social, as incompreensões, as opressões e as guerras” (PCN, 2002, p. 25). 

 

Nestes documentos, nota-se que a utilização da tecnologia traz considerações não 

somente àquele que aprende, como também toda a sociedade. Apesar destes escritos, percebe-

se que com ou sem o uso da tecnologia, os níveis educacionais no Brasil não demonstram 

uma elevação considerável. Então como promover um conhecimento a partir das tecnologias 

de forma que consiga ser qualitativo na vida destes educando dentro e fora do espaço escolar? 

Antes de tudo deve-se entender que a escola é o ponto de partida. E refletir sobre o 

processo de escolarização deve-se, anteriormente, pensar a instituição como local de trocas, 

de construção de relações e de identidade que possa promover inclusão tecnológica. Todas as 

áreas da escola são participantes neste processo, não cabe somente ao professor e ao aluno a 

responsabilidade do ensino. O grande desafio é fazer com que as inovações tecnológicas 

realmente melhorem a qualidade do ensino e não se tornem apenas ferramentas obsoletas e 

sem adequação ao processo de ensino-aprendizagem (CYSNEIROS, 1999). A proposta de 

promover as tecnologias de informação e comunicação no campo educacional requer que a 

escola repense as suas práticas pedagógicas, que esta novidade resida no fato de que os 

recentes desenvolvimentos científicos e tecnológicos configuram quebras nas formas de 

organização e normas sociais da mesma forma que se modificam os modelos de representação 

da realidade, agora envolvidos em outros tipos de relações e interações (PRETTO, 2005). A 

TIC tem a proposta de abordar uma nova forma do processo comunicativo. Para os países 

periféricos, a TIC possui o sentido de ser o caminho que, de forma hegemônica, pode 

conduzir um repensar de diversos valores do mundo moderno. 
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A incorporação destas tecnologias no campo educacional, com o propósito de 

promover a inclusão, deve ser pensada como instrumento que pode indicar caminhos neste 

processo, mas não como a solução de todos os problemas educacionais. É necessário 

compreender esta nova forma do fazer pedagógico como um desafio de repensar os processos 

de ensino-aprendizagem. É importante destacar o que Barreto (2006) fala sobre a 

incorporação da TIC no campo educacional, pois é como se a sua simples presença, em uma 

espécie de passe de mágica, resultasse em diferenças substantivas nos mais variados processos 

de ensinar e aprender. Essas novas formas de agir na educação não são redentoras e 

provavelmente não trarão a solução para os problemas. É imprescindível pensar o uso destas 

tecnologias como proposta para o aluno refletir e tomar suas próprias decisões. Ao fomentar 

este propósito, o uso da TIC não deve ser reduzido a um material didático pronto a ser 

utilizado pelo professor, tão menos absorvido pelo aluno. O professor deve valorizar o aluno 

na utilização destas ferramentas, para que se reflita a respeito da temática discutida e expresse 

suas próprias deduções. 

A proposta de pensar o ensino com o auxílio de um aparato tecnológico, teria com 

propósito, diminuir ou até mesmo equalizar as defasagens do ensino. A utilização destas 

tecnologias de nada faz sentido se o ensino não for repensada com uma condição libertadora 

para os educandos.  

Ao incorporar estas tecnologias no mundo contemporâneo, deve-se refletir que tipo de 

ensino deve ser abordado em sala de aula para que ocorra a fusão entre a TIC e o processo de 

aprendizagem. A exigência da utilização das novas tecnologias deve ser pensada pelo tipo de 

trabalhador que se deseja formar: uma pessoa que consiga fazer as suas relações de utilização 

das tecnologias com a sua cultura, compartilhando ideias particulares ou coletivas e, que 

assim, possa ampliar o seu conhecimento de mundo. Ou se este uso é pré-determinante sobre 

o tipo de trabalhador que o mundo contemporâneo e globalizado deseja para o atual cenário 

político e econômico. Para Picanço e Bonilla (2005), a globalização, a sociedade da 

informação, mudanças nas relações de trabalho e exigência de novas competências do 

trabalhador são alguns dos aspectos que precisam ser considerados no processo de 

qualificação dos sujeitos da cultura e, em especial, daqueles que são profissionais da educação 

que retroalimentam este processo (p. 217). 
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Uma forma de pensar este sujeito para o mundo do trabalho é refletir sobre o papel da 

escola na sociedade que deve entender o educando e refletir sobre as práticas necessárias para 

que se construa uma postura crítica diante da sociedade. Ou a escola deve assumir a 

perspectiva socioeconômica, dominada por grupos sociais hegemônicos que interferem em 

que tipo de trabalhador a sociedade precisa? É neste entendimento que a escola precisa se 

posicionar na utilização destas tecnologias que são inseridas, quanto ao seu uso e a sua 

proposta de aplicação. Não atendendo às demandas econômicas, mas sim compreendendo que 

a utilização destas pode minimizar algumas questões sociais, na disseminação e produção de 

conhecimentos por parte dos alunos. Cada grupo humano deve, mais que ter acesso à 

educação, ser capaz de construir sua própria educação a partir da produção da sua cultura, em 

convivência com todas as culturas de todos os outros grupos (SERPA, 2003, p. 34). São estes 

conhecimentos e vivências compartilhadas que fazem do educando, em processo educacional, 

um indivíduo capaz de ser, pensar, conhecer e fazer. 

 

4.2 – AS TECNOLOGIAS DIGITAIS 

O percurso das tecnologias ocorre desde o período da Revolução Industrial no século 

XVIII. Com o surgimento das máquinas e de processos que demandam cada vez mais 

necessidades na produção, era necessário compreender novas técnicas para a solução dos 

problemas. São estas técnicas que vão sendo aprimoradas de acordo com a evolução da 

sociedade. Segundo Kenski (2003), desde a pré-história, o homem vem fazendo uso das 

tecnologias que em todas as épocas podem ser representadas com a utilização de uma 

determinada técnica. Historicamente, as épocas foram marcadas pelo surgimento de 

tecnologias que traziam grandes avanços para sociedade. Podemos citar o domínio do fogo, a 

invenção da roda, da eletricidade, entre outros. 

Existe a constante necessidade se obter cada vez mais recursos tecnológicos que 

possam servir à sociedade Estes recursos podem trilhar novos caminhos que influenciam 

diretamente a sociedade, assim como o processo educacional.  A velocidade com que a 

tecnologia é empregada, perpassa pelo aumento considerável de informação obtida, 

informações que não necessariamente são acrescidas de conhecimento. Ou seja, existe um 

número exponencial de informação veiculada, contudo o conhecimento que lhe é atribuído ou 
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construído é de pouca relevância. Mesmo assim, a utilização destas tecnologias traz aos seus 

usuários um comportamento que pode gerar uma identidade cultural. O uso indiscriminado 

destes aparatos tecnológicos contribui para a construção de conhecimento que são 

compartilhados dentro dos grupos sociais nos quais os sujeitos estão inseridos.  

Dentro dos processos pedagógicos, a tecnologia pode ser utilizada como suporte 

técnico para contribuir com o conhecimento e, possivelmente, preencher lacunas que o ensino 

tradicional não consegue contemplar com um currículo fragmentado em disciplinas que não 

se articulam. É necessário entender que a tecnologia não traz a solução pronta para construção 

do conhecimento (Bernardino, 2015, p. 23). Ela é um recurso que pode ser utilizado para 

diminuir hiatos que ocorrem dentro do processo educacional. Moran (2007, p. 52) ressalta que 

o aluno nem precisa ir à escola para buscar as informações. Mas, para interpretá-las, 

relacioná-las, hierarquizá-las, contextualizá-las, só as tecnologias não são suficientes.  

As tecnologias de informação e comunicação (TIC) tiveram o seu início na década de 

1970. Na América do Norte e na Europa, as TIC foram introduzidas como uma ferramenta 

que visava solucionar os setores técnicos administrativos.  

Dentro do contexto Norte Americano, as TIC surgiram na década de 1940, cujo 

objetivo principal era especializar os militares durante a Segunda Guerra Mundial. Os 

computadores somente chegaram às escolas americanas no final da década de 1970 e início de 

1980, com o uso de computadores em pequeno quantitativo de escolas (ALMEIDA, 2008). 

Neste período estava configurado o modelo tecnicista, quando ocorreu uma expansão no uso 

das tecnologias. A utilização das TIC, enquanto modelo educacional somente ficou 

configurado nos anos 2000, com proposta pedagógica ligada às universidades. 

Dentro do contexto europeu, as TIC foram introduzidas de acordo com a demanda. Em 

1977, foram implementadas as tecnologias na escola com o programa de desenvolvimento de 

aprendizagem assistida por computador. Mas somente na década de 1990 que o movimento de 

utilização das tecnologias ganhou força em vários países da Europa, tornando-se assim parte 

do currículo escolar. 

Foi a partir destes dois cenários que o contexto brasileiro passou a ser influenciado 

sobre a utilização das TIC no espaço escolar.  A informática foi introduzida a partir da década 

de 1970 no espaço das universidades. No ano de 1981, ocorreu a culminância da Comissão 
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Especial de Informática na Educação (ALMEIDA, 2008). Em 1984, ocorreu a elaboração o 

EDUCOM, (educação com o computador), com a proposta do uso em espaços educativos de 

acordo com as disciplinas. 

Somente em 1997, ocorreu – junto com o Ministério da Educação (MEC) – o 

Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), que tinha como objetivo a 

implementação de laboratórios de informática nas escolas públicas, urbanas e rurais 

(ATAÍDE e MESQUITA, 2014). Desde então, o processo educacional brasileiro, assim como 

os documentos norteadores da educação brasileira, visa à expansão e melhoria do uso das 

tecnologias nos espaços educativos, como forma de contribuir para a formação do aluno. 

Sendo este um alicerce para os currículos que regem a educação brasileira: um novo 

paradigma em educação. 

Para Tijiboy (2008), o quadro a seguir corresponde a um novo paradigma da educação, 

desde a época da Revolução Industrial aos dias atuais. Nesta visão, a autora defende que o 

processo de ensino é uma construção coletiva. “Dessa maneira, educar é educar-se, é aprender 

a aprender constantemente com o meio e com os outros, incluindo nessa aprendizagem, o 

próprio professor quem, logicamente, terá uma nova postura profissional” (TIJIBOY, 2008, p. 

53).  

 

Quadro 4.2.1 – Paradigmas da educação com a tecnologia 

 Paradigma Antigo                 

(Era Industrial) 

Paradigma novo (Era 

digital / da informação) 

Conhecimento Transmissão do professor 

para o aluno. 

Construção coletiva pelos 

estudantes e professor. 

Estudantes Passivos “caixas vazias a 

serem” preenchidas pelo 

conhecimento do professor. 

Ativos, construtores, 

descobridores, 

transformadores do 

conhecimento. Tomam 

decisões 

Objetivo do professor Classificar e selecionar os 

alunos. 

Desenvolver os talentos dos 

alunos. 

Relações Impessoal entre estudantes e Pessoal entre estudantes e 
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entre professor e estudante. entre professor e estudante. 

Contexto Aprendizagem competitiva, 

individualista. Informação 

limitada. 

Aprendizagem cooperativa e 

equipes cooperativas de 

professores, infinidade de 

informação. 

Concepção de educador Qualquer um pode ensinar. Ensinar é complexo e requer 

considerável formação. 

 

Impulsionadas pelo avanço capitalista, as tecnologias abriram caminhos para novas 

formas de configuração da sociedade. A escola – por sua vez baseada em um ensino linear em 

um ambiente fixo – não poderia desconsiderar a existência da tecnologia, passa a ter um 

compromisso em lhe atribuir conhecimento. E ainda, cabe a ela, enquanto instituição social, 

(re)estruturar conceitos e atitudes que estão tradicionalmente enraizados (Bernardino, 2015, p. 

24). Esta visão da tecnologia na escola no mundo contemporâneo passa pelas discrepantes 

desigualdades que a sociedade reflete no uso destas técnicas. Pretto afirma que “em 

sociedades com desigualdades sociais como a brasileira, a escola deve passar a ter, também, a 

função de facilitar o acesso das comunidades carentes às novas tecnologias” (Pretto, 1999, p. 

104).  

Sabe-se que hoje os estudantes brasileiros, em sua maioria, estão imersos nas 

tecnologias digitais. Os dispositivos móveis, como celular, tablet, entre outros, são recursos 

que possuem, a informação está sempre disponível.  

Diante desta velocidade de informação, não é possível mais pensar em uma escola 

tradicional, pautada apenas em conteúdo. É necessário estabelecer uma relação entre as 

tecnologias digitais e a educação para além do aprendizado meramente técnico e operativo 

dos dispositivos, percebendo e incorporando no cotidiano escolar suas potencialidades 

comunicacionais (SILVA, 2008, 2009, 2011).  

A compreensão das tecnologias digitais não fica restrita a equipamentos eletrônicos 

que baseiam seu funcionamento em uma lógica binária. Estas tecnologias, segundo Serpa 

(2004), precisam ser capazes de operar com proposições, tratar ideias, e não somente 

mecanizar e amplificar ações humanas. Ou seja, a utilização desta tecnologia deve também 

fazer com que o aluno perceba os modos de interagir, sem que seja apenas um repositório 
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digital de acesso à informação. Com isso, Mercado (2002, p. 11) ressalta que o 

reconhecimento da sociedade cada vez mais tecnológica deve ser acompanhado da 

conscientização da necessidade de incluir nos currículos escolares as habilidades e 

competências para lidar com as tecnologias. 

Barreto (2009) considera que o uso das tecnologias não deve ser reduzido a pacotes 

tecnológicos fundados na racionalidade instrumental e limitando os materiais de ensino, que 

acabam distanciando o processo de ensino aprendizagem de sua dimensão emancipatória. As 

tecnologias digitais podem trazer aos sujeitos uma nova forma de se comunicar, com a 

utilização de sons e imagens, vídeos que podem ser compartilhados entre eles e podem assim 

contribuir para o conhecimento dos alunos.  

As mudanças podem acontecer dentro de várias esferas do contexto educacional. É 

necessário ressignificar e contextualizar as propostas, tornar as práticas sociais como 

instâncias legítimas para nortear e potencializar os sentidos atribuídos ao trabalho pedagógico 

(BARRETO, 2009, p. 97). Com isso, o que pode ser visto é que o professor e o uso das 

tecnologias digitais podem coexistir proporcionando assim uma ampliação dos conhecimentos 

a partir das suas práticas escolares. E ainda, cabe ao professor se permitir a esta ação, de 

novas práticas, novas formas de ensinar e aprender o que contribui com o desenvolvimento 

dos alunos.  

 

4.3 – AS PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES  

 

Este item tem por objetivo discutir as vertentes da interdisciplinaridade (termo tão 

debatido, porém pouco compreendido em sua essência) e como o tema “energia” pode ser 

articulado dentro deste conceito. 

O termo interdisciplinaridade – no sentido etimológico – tem diferentes prefixos, 

abarca um radical chamado disciplina. Então o que vem a ser disciplina? Para Pombo (2004), 

a interdisciplinaridade deve ser compreendida como algo que designa diferentes modos de 

relação e articulação entre as disciplinas (p. 34). Esta articulação pode ser vista pelo radical 

disciplina e ainda compreendida com sentidos diferentes: 
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Em sentido cognitivo, disciplina é sinônimo de ciência particular, área de estudo, 

ramo do saber ou campo específico de investigação; em sentido escolar, disciplina 

significa entidade curricular, conjunto de conhecimentos que, selecionados no 

interior de uma ciência especializada, são considerados como devendo ser objeto de 

ensino de uma determinada cadeira – ou disciplina – de um determinado sistema de 

ensino ou estabelecimento escolar; em sentido normativo, disciplina remete para o 

conjunto de leis ou regras que todas as instituições constituem e que, 

simultaneamente, estruturam e regulam os comportamentos dos indivíduos que as 

compõe. (POMBO, 2004. P. 34.) 

 

E ainda se entende por disciplinas, “sistematizações ou organizações de 

conhecimentos científicos provenientes dessas ciências” (PAVIANI, 2003, p. 07). Morin 

(2009) acrescenta que “a disciplina é uma categoria organizadora dentro do conhecimento 

científico”. Esta diferença de conceitos não vem explicar o que seria a interdisciplinaridade. É 

necessário entender o prefixo -inter, que significa estar no meio, busca a centralidade e um 

ponto comum entre conceitos e futuramente entre as disciplinas. 

 A proposta aqui não é ter um único conceito do que venha a ser este tema, mas 

demonstrar e fundamentar o olhar de cada autor para este objeto e, assim, articular com a 

proposta de pesquisa. Para tanto, pontuo alguns autores que podem ampliar o conhecimento 

do termo interdisciplinaridade. 

 

Hilton Japiassu 

Um dos precursores do estudo de interdisciplinaridade no Brasil, Hilton Japiassu 

mostra que a questão da interdisciplinaridade está voltada para a fragmentação do 

conhecimento. A questão do saber está cada vez mais esfacelada (JAPIASSU, 1994). Os 

professores passam por diversas formações continuadas ao longo de sua trajetória que trazem 

a necessidade de uma especificidade de conhecimento – que por um lado, aumenta o nível de 

conhecimento, mas por outro lado este entendimento é tão específico que deixa de realizar 

conexões necessárias a outros saberes – o que pode promover um ensino com lacunas que não 

conseguem ser preenchidas, devido às falhas da construção do pensamento científico. Para 

Japiassu, estas especializações acabam criando novas disciplinas e com isso, fica cada vez 

mais distante a possibilidade de articulação dos saberes.  
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 Segundo Japiassu (1976): 

O saber chegou a tal ponto de esmigalhamento, que a exigência interdisciplinar mais 

parece, em nossos dias, a manifestação de um lamentável estado de carência. Tudo 

nos leva a crer que o saber em migalhas seja o produto de uma inteligência 

esfacelada. Nesse domínio, até parece que a razão tenha perdido razão, 

desequilibrando a própria personalidade humana em seu conjunto (p. 30-31). 

 

A proposta interdisciplinar – descrita por Japiassu – deve ser pensada como uma nova 

forma de reorganização que possa facilitar a compreensão destes conhecimentos, fazendo as 

conexões das disciplinas científicas e trazendo uma abordagem na busca de uma nova forma 

de aprender. 

Ao pensar em uma nova forma de aprender, Japiassu entende que o saber fragmentado 

não vai promover qualquer reflexão profunda com a proposta de ensino. É necessário que o 

conhecimento científico, hoje em altos graus de especialização, a ponto de desenvolver novas 

disciplinas, faça uma análise crítica de que tipo de orientação está sendo elaborada e qual o 

real sentido para as propostas pedagógicas de ensino. Como os professores do ensino superior 

podem refletir sobre o que ensinar e como ensinar, a fim de diminuir a falha que perdura até 

os dias de hoje.  

Sobre o assunto, Japiassu (1976) acrescenta que: “a interdisciplinaridade é a 

intensidade das trocas entre os especialistas e as disciplinas no interior de um projeto de 

pesquisa”. Para este autor o objetivo utópico do interdisciplinar é a unidade do saber e vai 

mais longe ao reconhecer que a interdisciplinaridade não é algo que se ensine ou se aprenda, 

mas algo que se vive e considera que é fundamentalmente uma atitude de espírito feita de 

curiosidade, de abertura, de sentido de aventura, de intuição das relações existentes entre as 

coisas e que se escapam à observação comum (JAPIASSU, 1979, p. 15). 

Esta atitude a que Japiassu se remete é o que pode promover as ações: um 

empreendimento interdisciplinar. Este seria a disposição e as atitudes de professores que 

estejam envolvidos, não somente de forma superficial, mas que o docente mergulhe no 

contexto interdisciplinar a que está sendo proposto pelos atores escolares. Para isso, precisa de 

desprender de sua disciplina para permear por outras, sem deixar a sua de forma oculta.   
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Porém, não cabe somente ao professor a responsabilidade de intervenção de uma 

proposta interdisciplinar. A escola, enquanto local de trocas, precisa entender que a 

interdisciplinaridade não é uma forma de facilitar a prática do professor. Ela é uma nova 

forma de pensar e agir que pode contribuir para a epistemologia do professor, que precisa se 

aprofundar nestes conhecimentos a fim de promover o que deseja. Este aprofundamento 

refere-se não somente a formação continuada do profissional da educação, mas também da 

sua disponibilidade em querer conhecer e querer fazer. Quanto ao aluno, é necessário 

compreender as necessidades que possuem e o que determinado tipo de conhecimento se 

interessa em discutir, e assim propor ações que possam minimizar as falhas e contribuir para 

um conhecimento mais significativo e qualitativo.  

 

Ivani Fazenda 

 

Falar de uma das referências do estudo da interdisciplinaridade é, minimamente 

desafiador. Ivani Fazenda iniciou os seus estudos sobre interdisciplinaridade nos anos de 

1970. Somente mais tarde, com os estudos de Japiassu (1976) e Gusdorf (1976), que a 

interdisciplinaridade ganhou espaço e passou a ser compreendida uma nova forma de pensar e 

agir na educação e na forma do conhecimento. 

Antes de definir a interdisciplinaridade é necessário permitir-se compreendê-la como 

uma proposta de alcançar o conhecimento de forma mais ampla, não apenas restringindo-a a 

projetos escolares. Para Fazenda (1979), a conceituação no Brasil sobre interdisciplinaridade 

passa pelo entendimento de uma nova atitude frente à questão do conhecimento, de abertura à 

compreensão de aspectos ocultos do ato de aprender e dos aparentemente expressos, 

colocando-os em questão.  É justamente o repensar da prática docente que envolve todo o 

planejamento interdisciplinar. Desta forma, é permitir-se a uma nova forma de repensar a 

prática, sem deixar o que já foi aprendido durante a formação do professor. É entender as 

necessidades que cada turma possui, e assim refletir de que forma as falhas podem ser 

minimizadas em outras etapas do ensino básico. Para a autora, cinco princípios básicos são 

necessários a uma prática docente interdisciplinar: humildade, coerência, espera, respeito e 

desapego. Todas estas chegam a um ponto comum da interdisciplinaridade que é o de se 



   48 

 

colocar a enfrentar os problemas mais globais que a sociedade nos impele e os saberes 

disciplinados, fragmentados, parcelados que são construídos (FAZENDA, 2008, p. 13). 

Então como sugerir uma proposta interdisciplinar que possa atender as demandas desta 

sociedade? Antes é necessário entender o contexto escolar que retrata o olhar dos alunos, dos 

professores e da própria escola sobre si e aonde se pretende chegar. A escola, por mais que 

seja um local de trocas e de novas possibilidades de ensino, deve permitir que estas formas de 

agir entrem em seu espaço, independente da demanda que a sociedade a impõe. E como o 

conhecimento é fragmentado, muitas vezes toda a proposta escolar fica restrita ao ensino das 

disciplinas. O que caracteriza a atitude interdisciplinar é a ousadia da busca, da pesquisa, é a 

transformação da insegurança num exercício do pensar, num construir (FAZENDA, 2013, p. 

21). Neste viés, não se pode pensar em atitude interdisciplinar sem considerar o envolvimento 

dos professores e alunos em uma ação que seja comum a todos. É o que Fazenda diz a 

respeito deste projeto: 

A pesquisa interdisciplinar somente torna-se possível onde várias disciplinas se 

reúnem a partir de uma mesmo objeto, porém, é necessário criar-se uma situação 

problema no sentido de FREIRE 1974, onde a ideia do projeto nasça da consciência 

comum, da fé dos investigadores no reconhecimento da complexidade do mesmo e 

na disponibilidade destes em redefinir o projeto a cada dúvida ou a cada resposta 

encontrada (FAZENDA, 2008, p. 98). 

 

Ao que se entende, as propostas pedagógicas das escolas demandam disciplinarização 

não somente dos conteúdos como também do currículo escolar. Ao fazer interdisciplinaridade, 

é necessário que os alunos tenham alguma necessidade em comum, daí o professor envolvido 

faça dos anseios deles sua forma de repensar a prática, assim sendo, mergulhe nas questões 

que permeiam o tema questionado. É na perspectiva das interlocuções que ocorre este 

processo que Fazenda (2013) afirma ser essencial, pois parte-se do diálogo e do conhecimento 

científico para uma dimensão utópica e libertadora que permite enriquecer nossa relação com 

o outro e com o mundo (p. 20). 

Isso já era visto nos escritos de FREIRE (1983), quando não havia viabilidade de  

pensar em educação, sem que o educando realize a leitura de mundo. O professor não pode 

ser visto como a única fonte de conhecimento possível, mas como parte da relação de troca: 

global e contextualizada. 
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Como a situação gnosiológica, em que o objeto cognoscível, em lugar de ser o 

término do ato cognoscente, educador de um lado, educandos, de outro, a educação 

problematizadora coloca, desde logo, a exigência da superação da contradição 

educador x educando. Sem esta, não é possível a relação dialógica, indispensável à 

cognoscibilidade dos sujeitos cognoscentes, em torno do mesmo objeto cognoscível 

(FREIRE, 1983, p. 78).  

 

É neste diálogo que a interdisciplinaridade se baseia. No rompimento de barreiras que 

possam atrapalhar ou impedir que o conhecimento se faça. Neste viés pedagógico, a autora 

faz algumas reflexões sobre o que seria esta atitude no plano interdisciplinar, 

 

Atitude de busca de alternativas para conhecer mais e melhor, atitude de espera 

perante a atos não-consumados; atitude de reciprocidade que impele à troca, ao 

diálogo com pares idênticos, com pares anônimos ou consigo mesmo; atitude de 

humildade diante da limitação do próprio saber, atitude de perplexidade ante a 

possibilidade de desvendar novos saberes; atitude de desafio diante do novo, desafio 

de redimensionar o velho; atitude de envolvimento e comprometimento com os 

projetos e as pessoas neles implicadas; atitude, pois, de compromisso de construir 

sempre da melhor forma possível; atitude de responsabilidade, mas, sobretudo de 

alegria, revelação, de encontro, enfim, de vida (FAZENDA, 1991, p. 14). 

 

E neste universo de possibilidades está o projeto interdisciplinar. Por mais que o termo 

interdisciplinaridade possua diferentes conceitos, a prática requer um olhar diferenciado para 

o que se deseja alcançar. Na interdisciplinaridade, o processo é muito mais importante do que 

o produto final. Isto pode ser visto no processo de construção das práticas pensadas pelos 

professores sobre o que desejam atingir com os seus alunos e quais caminhos serão realizados 

para que, de fato, este conhecimento possa ser compreendido e reflexivo no universo de 

alunos e professores. Fazenda (2009, p. 08) afirma que “nas questões da interdisciplinaridade, 

é possível planejar e imaginar, porém é impossível prever o que será produzido e em que 

quantidade ou intensidade”. O mais importante nas questões interdisciplinares são as 

diferentes possibilidades de construir um conhecimento que seja representativo na vida dos 

alunos e que façam o professor repensar a sua prática de sala de aula.  

O professor de ciências naturais, seja o que leciona biologia, química ou física, segue 

o conteúdo da grade sugerido pelas diretrizes curriculares. Entretanto ao pensar a 

interdisciplinaridade como a junção das disciplinas, deve-se repensar o currículo, assim como 
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o conteúdo programático dentro destas ciências que possuem temas unificadores e que podem 

ser discutidos em sala de aula. Dentro dos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), retrata-

se a organização das disciplinas que podem se relacionar de diversas formas para promover 

um conhecimento mais amplo.  

 

A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser o objeto de 

conhecimento, um projeto de investigação, um plano de intervenção. Nesse sentido, 

ele deve partir da necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de explicar, 

compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia uma disciplina isolada e 

atraia a atenção de mais de um olhar, talvez vários (BRASIL, 2002, p. 88-89). 

 

 

Segundo o texto de GARCIA (2008), o termo interdisciplinaridade está dissolvido e 

integrado nos textos do PCN. O que se observa, segundo o autor, são diferentes sentidos que o 

termo interdisciplinaridade aparece no texto. Eis as categorias: 

 

● Abordagem epistemológica: “onde está sugerido que a interdisciplinaridade 

pode ser efetuada através de uma leitura da diversidade das formas de 

conhecimento. Além disso, a interdisciplinaridade é vista naquele documento 

como um modo de elaborar conhecimento e como um conhecimento que 

apresenta determinadas características”. 

● Modo de articular os conteúdos: “conjunto de conteúdos a serem ensinados, o 

que vai implicar uma compreensão de interdisciplinaridade como forma 

particular de articulação de tais conteúdos ”. 

● Forma de contribuição de disciplinas: “a interdisciplinaridade seria um modo 

como as disciplinas poderiam ser capazes de contribuir para um entendimento 

ampliado sobre determinado assunto ou tema, através de ações exercidas pelos 

professores, no contexto de suas disciplinas individuais e de seus processos 

particulares de ensino-aprendizagem”. 

● Forma de organizar as disciplinas em projetos: “a interdisciplinaridade na 

perspectiva de relacionar as disciplinas através de um conjunto de atividades, o 

projeto. A interdisciplinaridade seria uma forma de desenvolver projetos, bem 

como um caráter que pode assumir o desenvolvimento das atividades 

articuladas em um projeto”. 
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● Perspectiva de reorganização curricular: “a noção de interdisciplinaridade 

como um processo para relacionar conteúdos curriculares pode supor a ideia de 

currículo como um esquema estático de conhecimentos definidos previamente, 

mas que podem ser articulados em alguma medida tendo em vista obter-se 

algum nível de integração. A interdisciplinaridade, portanto, poderia ser 

pensada, como forma de reconstrução de currículo, sob uma perspectiva 

epistemológica, mas também em relação ao seu design”. 

● Instrumento para articular conhecimentos: “nesta concepção a 

interdisciplinaridade não representa um modo de conhecimento ou a uma 

postura diante do conhecimento, mas um esquema para articular 

conhecimentos”.  

● Processo de integração das disciplinas: “é o conceito mais amplo de 

interdisciplinaridade nos PCNs. O processo de integração produzido por 

interdisciplinaridade teria como referência as matérias escolares”.  

 

O que se percebe dentre estes sentidos atribuídos à interdisciplinaridade, segundo os 

PCNs, é a proposta de integração das disciplinas baseada em projetos escolares. Para isso, 

deve-se olhar não somente para o conceito e as propostas interdisciplinares, mas também para 

a formação do educador. Historicamente, os currículos das universidades são baseados em 

formas compartimentadas e na compreensão dos saberes, o que diminui a possibilidade de 

pensar de forma interdisciplinar, assim como fazê-la no espaço acadêmico. O estudo da 

interdisciplinaridade, dentro da universidade, tende a ficar restrito ao movimento das 

pesquisas que norteiam o tema. Com isso, pode-se entender que o professor não se propõe a 

fazer qualquer movimento para este processo que pode ser pensado na teoria juntamente com 

a prática. Esta forma é ressaltada em Fazenda, quando indica a importância em buscar uma 

dimensão interacional no saber ser interdisciplinar como característica na formação do 

professor, dando sentido à interdisciplinaridade na sua prática, verificando a coerência entre o 

que se fala e o que se faz (GONÇALVES, 2016, p. 37). KRASILCHIK e MARANDINO 

ainda complementam, dizendo que: 

 

 

Para superar o isolamento das disciplinas é necessário estabelecer amplos objetivos 

educacionais, que depois são limitados em grandes áreas e finalmente compõem as 

divisões pragmáticas, mas tradicionalmente a arquitetura curricular segue um trajeto 
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inverso, o que restringe a oportunidade da interdisciplinaridade no processo 

educativo. (KRASILCHIK e MARANDINO, 2007, p. 7.) 

 

 

Os objetivos educacionais precisam estar bem definidos quando se busca uma 

interação das disciplinas. Estes objetivos partem da atitude, como Fazenda diz: “o que 

caracteriza a atitude interdisciplinar é a ousadia da busca, da pesquisa: é a transformação da 

insegurança num exercício do pensar, num construir”. Sendo assim, não se faz 

interdisciplinaridade sem uma disposição do professor a uma quebra de paradigmas. Os 

alunos são protagonistas deste sistema, para isso é necessário entender o contexto social 

destes e assim traçar metas e objetivos comuns.  

A proposta de estudo no ensino de ciências com a interdisciplinaridade tende a 

aumentar o diálogo entre as disciplinas e potencializar as práticas de ensino na área, o que 

contribui para formação do indivíduo ao buscar uma aprendizagem representativa no seu 

cotidiano que o faça refletir de forma consciente. 

 

Olga Pombo 

 

A autora faz uma análise a partir do radical disciplina e as variações: multi, inter, pluri 

e transdisciplinaridade. A autora nos diz que por ter quatro palavras, existem diferentes 

contextos em que podem ser utilizadas, mesmo que a palavra interdisciplinaridade seja mais 

usada, por ser um indicador especial de pertinência (Pombo, 2008, p. 12). Na raiz da palavra, 

disciplina pode ter, segundo a autora três significados: como ramo do saber, como 

componente curricular ou como conjunto de normas e leis que regulam uma determinada 

atividade ou um determinado grupo. 

Dentro do seu discurso, percebe-se que a palavra interdisciplinaridade é utilizada de 

forma muito variada e em vários contextos. Essa possibilidade traz uma grandeza à palavra 

que “é, pois, ampla demais, que está a ser banalizada, aplicada a um conjunto muito 

heterogêneo de situações e experiências. E esta utilização excessiva gasta a palavra, esvazia-a, 

tira-lhe sentido” (Pombo, 2005, p. 5). 

Uma questão é quanto à conceituação da palavra. Segundo Pombo (2004, p. 29), a 

interdisciplinaridade é o conceito em que se reconhecem as nossas reflexões sobre a condição 

fragmentada das ciências. Para GUSDORF (apud MINAYO, 1994), a interdisciplinaridade é a 
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busca de totalidade do saber. Esta condição de fragmentação é apontada como uma resposta à 

especialização que foi realizada ao longo do tempo dentro do campo do conhecimento.  

Para Pombo (2004), esta situação tem por base o acelerado progresso científico 

desencadeado no século passado e a ruptura que então se estabeleceu entre a ciência e a 

filosofia, caracterizada por uma crescente fragmentação do universo do conhecimento (p. 

133). O que corrobora Zan (1983), ao defender esta especialização dizendo que “uma das 

tendências mais características que se tem manifestado no desenvolvimento das ciências 

modernas é a sua progressiva fragmentação e especialização (in apud Pombo 2004, p. 73). 

Esta fragmentação do ensino traz para a interdisciplinaridade a atitude de pensar a proposta 

como uma prática que deve ser assistida por todos os envolvidos neste processo.  

Ao pensar esta prática, Pombo (2004) sinaliza que a interdisciplinaridade se traduz na 

constante emergência de novas disciplinas que não são mais do que a estabilização 

institucional e epistemológica de rotinas de cruzamento de disciplinas que seriam 

responsáveis pelo surgimento de outras e estas, por sua vez, teriam na fala da autora, que 

constituir novos espaços de investigação, campos de visibilidade e uma reorganização das 

ciências. Para estas novas ciências, Pombo (2004) as divide em ciências sem fronteiras, 

interdisciplinas e interciências. 

A autora descreve ciências sem fronteiras como novas disciplinas constituídas nas 

interfaces de duas disciplinas tradicionais; entende por interdisciplinas, novas disciplinas que 

surgem do cruzamento de várias disciplinas científicas com o campo industrial e 

organizacional; e compreende como interciências, novas disciplinas constituídas na 

confluência de várias disciplinas de diferentes áreas do conhecimento. Este arranjo 

interdisciplinar pode promover uma nova oportunidade de olhar novas ciências como proposta 

de diminuir o grau de lacunas que a especialização traz ao ensino, quando separado por 

disciplinas que não realizam conexões.  

Desta forma, pode-se refletir sobre a análise do estudo da interdisciplinaridade a partir 

de um objeto comum que contribui para diversos campos de investigação do conhecimento 

dentro do currículo escolar. 

É nesse sentido que a escola precisa entender o seu papel de acordo com o projeto 

pedagógico, um dos principais alicerces das atividades interdisciplinares. Ao pensar em um 

projeto que atinja aos alunos, a escola deve estabelecer estes processos pensando no aluno 

como protagonista, buscar práticas articuladas que façam sentido a partir da sua essência. Esta 
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essência é vista a partir dos significados e experiências que os alunos possuem sobre um tema 

proposto pelo professor. Estes significados permitem que o aluno consiga de forma mais 

harmoniosa compreender a proposta do ensino que lhe é oferecido.  

Pombo (2004) afirma que a escola emerge por uma aspiração interdisciplinar que 

deve ser pensada a partir da fragmentação dos conteúdos escolares, e os professores devem se 

permitir a atitudes que façam esta aspiração emergir. Pois é o professor, na maioria das vezes, 

que deve entender o processo interdisciplinar e aplicá-lo na escola de forma coerente durante 

todo processo que está sendo realizado. 

Portanto, a interdisciplinaridade para a autora: 

 

 

Surge dos projetos e experiências realizadas pelos professores com a intenção de 

buscar soluções para os problemas. Partindo do interesse e da vontade de cada um 

romper as barreiras entre as disciplinas a que vem sendo submetido o ensino. Apesar 

de que na maioria das vezes o trabalho realizado não chega perto de um trabalho 

interdisciplinar, não ultrapassando o nível de animação cultural (POMBO, 2004, p. 

108). 

 

 

É esta aspiração e sensibilidade que permite aos professores tentar superar o ensino 

que hoje é visto como insuficiente para muitos alunos, por não representarem um acesso a 

outras formas de conhecimento. É importante compreender que o processo interdisciplinar 

passa por uma questão de atitude. De vencer questões do professor e fazê-lo sair da zona de 

conforto para se permitir ao novo e à curiosidade, ao interesse real que possa ter a partir de 

um objeto, a fim de estabelecer novas articulações com outros campos do saber, um olhar 

reflexivo sobre o que está sendo ensinado e partilhar com os todos os envolvidos nesse 

processo.  

A aspiração interdisciplinar emergente entre os professores corresponde a uma 

tentativa de reajustamento da instituição escolar face às novas condições de construção e 

comunicação do conhecimento (POMBO, 2004, p. 123). 

Sabe-se que este processo não é fácil de ser realizado, pois a formação do professor 

dentro das universidades parte do princípio do conhecimento fragmentado. O ensino 

especializado torna, cada vez mais complicado o processo interdisciplinar. O modelo de 

especialização e as transformações científicas só permitiram que o caminho da categorização 

crescesse de forma exponencial. Apesar disso, Pombo (2008) afirma que apesar da ciência ter 

seguido um modelo de especialização, a escola e a universidade, nomeadamente através dos 
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seus regimes curriculares e metodologias de trabalho, devem defender perspectivas 

transversais e interdisciplinares. E essas perspectivas podem ser vistas pelas práticas de 

cruzamento interdisciplinar.  

 

Quadro 4.3.1 – Tipos de práticas interdisciplinares 

Práticas de 

importação 

Práticas decorrentes de limites sentidos no interior das disciplinas 

especializadas. O aprofundamento da investigação numa disciplina 

leva ao reconhecimento da necessidade de transcender as fronteiras 

disciplinares. Ela consiste então cooptação, a favor da disciplina, de 

conceitos, métodos e instrumentos já provados em outras disciplinas. 

Práticas de 

cruzamentos 

Práticas relativas a problemas que, tendo a sua origem numa 

determinada disciplina, irradiam para outras, invadem outros 

domínios, circulam e revelam-se enquanto problemas indisciplinados. 

Práticas de 

convergência 

Neste tipo de prática, a interdisciplinaridade passa não tanto pela 

concertação prévia de uma metodologia, mas pelo convite à 

convergência de perspectivas em torno de um determinado objeto de 

análise. 

Práticas de 

descentração 

Práticas que têm na sua origem a irrupção de problemas impossíveis 

de reduzir às disciplinas tradicionais. Os problemas que, pela sua 

complexidade, atravessam, se cruzam e contaminam diversas áreas e 

disciplinas. A interdisciplinaridade pode então ser dita centrada, ou 

circular, querendo-se com isto significar que não há propriamente uma 

disciplina que constitua o ponto de partida ou irradiação do problema, 

ou que seja o ponto de chegada ao trabalho interdisciplinar. Há um 

policentrismo de disciplinas a serviço do crescimento do 

conhecimento. 

Práticas de 

comprometimento 

Práticas que visam questões vastas e difíceis, questões que resistem a 

todos os esforços desenvolvidos ao longo dos séculos com vistas à sua 

solução, mas que reclamam soluções urgentes. A interdisciplinaridade 
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é circular e envolvente. 

*Síntese elaborada pelas autoras. 

 

São estas propostas que podem servir de base para o professor e para a escola. Esta 

prática pode ser ainda o alicerce para ser construída a proposta pedagógica, com a 

contribuição dos atores escolares, buscando a identidade que escola possui para toda a 

comunidade. 

A partir destas contribuições, a pesquisa realizada foi embasada em uma prática 

interdisciplinar com o tema Energia, que pode ser trabalhado em diferentes disciplinas que 

podem contribuir para o entendimento do assunto abordado. A proposta tecnológica neste 

trabalho vem para demonstrá-la como facilitadora no ensino. A tecnologia como uma 

ferramenta em uma proposta interdisciplinar. Esse cruzamento pode proporcionar, uma 

proposta de colaboração na construção do conhecimento. 

 

4.3.1 – Uma proposta de intervenção didática 

 

Para que se possa entender uma aprendizagem que agrega significados para os alunos 

que estão inseridos em diferentes contextos, deve-se analisar a relevância de conteúdos que 

são abordados em sala de aula pelo professor na educação de jovens e adultos.  

Ao se pensar em um conhecimento mais amplo e contextualizado para a integração 

diferentes disciplinas, alcançando o público da educação de jovens e adultos, deve-se 

promover um ensino que vá além de um currículo. 

O currículo da EJA, principalmente no ensino médio, segue as bases da educação no 

ensino regular, porém com uma carga horária reduzida em relação à outra modalidade. Após a 

análise dos dados e questionários, foram obtidos os resultados sobre quais assuntos os alunos 

gostariam de tratar.  

De acordo com Delizoicov et al. (2007, p. 274), “definidos os temas com os quais a 

escola trabalhará, os professores, partindo de conceitos, relações, modelos e as teorias da sua 

área de conhecimento e deles fazendo uso, procuram melhor compreender o tema analisado”.  

Ao integrar estes assuntos, foi escolhido o tema “agrotóxicos” num viés de um contexto 

maior: a energia. Este assunto – abordado em uma proposta interdisciplinar – contempla as 

disciplinas de biologia, química e física.  
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De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, o tema de energia pode ser 

verificado dentro de competências e habilidades, em que o conceito aparece da seguinte 

forma: 

 

A energia é um exemplo importante de um conceito comum às distintas ciências, 

instrumento essencial para descrever regularidades da natureza e para aplicações 

tecnológicas. Na Física, pode ser apresentada em termos do trabalho mecânico 

necessário para impelir ou para erguer objetos, quando se calcula a energia cinética 

do movimento de um projétil ou veículo, ou a energia potencial da água numa 

barragem. [...] A falta de unificação entre os conceitos de energia pode resultar em 

uma “colcha de retalhos energética”, a ser memorizada, das energias mecânica, 

térmica, luminosa, sonora, química, nuclear e tantos outros adjetivos, alguns 

pertinentes, outros não. Na Biologia e na Química, as energias não são menos 

importantes e nem menos variadas em suas designações e, no fundo, se trata da 

mesma energia da Física. [...] É preciso um esforço consciente dos professores das 

três disciplinas para que o aluno não tenha de fazer sozinho a tradução dos discursos 

disciplinares ou, o que é pior, concluir que uma energia não tem nada a ver com a 

outra. (Brasil, 2002, p. 29.) 

 

O tema proposto é pertinente às demandas dos documentos oficiais, assim como a 

escolha dos alunos, de acordo com a análise realizada a partir das respostas dos questionários, 

observa-se uma necessidade de desenvolver uma aprendizagem com uma abordagem 

interdisciplinar e que possa re(construir) os conhecimentos que estes alunos possuem, torná-

los mais amplos e contextualizados. 

Entretanto, com um ensino que aborda um conhecimento fragmentado, sem possuir 

integração dos conhecimentos, o conceito de energia torna-se complexo e difícil de ser 

abordado em sala de aula. Para Jacques (2010), 

 

O conceito de Energia é de extrema importância ao aprendizado das Ciências e seu 

caráter unificador torna-o potente e frutífero para balizar, unir e inter-relacionar 

diferentes conteúdos de Ciências. É um conceito bastante complexo e, segundo 

pesquisas diversas sobre concepções alternativas, é frequentemente compreendido 

de maneira reducionista, atrelado a um único ou poucos fenômenos. (p. 3) 

 

Ao abordar esta proposta, a partir da utilização das tecnologias digitais disponíveis 

na escola, espera-se que seja ampliada a leitura de mundo no sentido de uma aprendizagem 

científico-tecnológica mais contextualizada e pautada na construção da cidadania. 

 Segundo Zabala (1998), a sequência didática é “um conjunto de atividades ordenadas, 

estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um 

princípio e um fim conhecidos tanto pelo professor como pelos alunos” (p. 18). As sequências 

didáticas podem ser consideradas como uma maneira de situar as atividades, e não podem ser 
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vistas apenas como um tipo de tarefa, mas como um critério que permite identificações e 

caracterizações preliminares na forma de ensinar. 

A utilização desta estratégia de ensino, através das etapas que estão inseridas nesta 

proposta, tem como objetivo consolidar os conhecimentos que a sequência didática 

proporciona juntamente com os recursos das tecnologias digitais e uma abordagem 

interdisciplinar, possibilitando assim, uma apropriação dos conhecimentos científico-

tecnológicos.  

Para se promover uma abordagem interdisciplinar, criou-se uma sequência de intervenções 

didáticas que possam auxiliar no objetivo da pesquisa, após a análise dos questionários. 

 

Atividade 1 – projetar “O veneno está na mesa” de Silvio Tendler. O filme disponível no 

Youtube, aborda – em cerca de 60 minutos – como o país facilita o consumo dos agrotóxicos 

e como movimentos sociais e setores do próprio governo como a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Instituto Nacional do 

Câncer (Inca) têm tentado, de formas distintas, alertar sobre o problema.  

A proposta do filme é apresentar aos alunos como estes venenos estão próximos e pouco 

perceptíveis, o que nos leva a uma questão social. Além disso, ao trabalhar este tema, se faz 

necessário entender como estes agrotóxicos reagem às plantações e como podem intervir na 

saúde humana.  

 

Atividade 2 – Experimento 

 

Ao escolher o tema Energia para trabalhar com os alunos, entende-se que este conceito 

é um tema unificador entre as ciências química, física e biológicas.  Para Angotti, (2007):  

 
A aplicação destes conceitos unificadores fornece aos alunos maneiras produtivas e 

perspicazes de considerar e integrar uma série de ideias básicas que ajudam a 

explicar o mundo natural e projetado [...]. Ao compreender esses conceitos e utilizá-

los, eles exploram a ciência, os alunos irão aprender a ver os padrões gerais que 

abrangem todos os campos da ciência [...]. Porque o entendimento e habilidades 

associadas com grandes esquemas conceituais e processuais precisam ser 

desenvolvidos sobre toda uma experiência educacional, conceitos unificadores 

transcendem as fronteiras disciplinares. (ANGOTTI, 2007, p. 142.) 

 

 

Conforme considera Silva (2012), a EJA apresenta um currículo maleável e flexível, 

adequando-se a que se destina. Considerando sua importância específica, o desenvolvimento 
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do trabalho pedagógico a partir das histórias de vida, dos interesses e dos saberes que os 

alunos trazem para a sala de aula, a reflexão sobre a questão dos conteúdos a serem 

trabalhados assume uma dimensão que lhe é específica. A prática no ensino das ciências 

naturais reflete o quanto precisa ser dialógica, de forma que a proponha ser elaborada de 

forma qualitativa, pois segundo o PCN: 

 

Compreender as relações de mão dupla entre o processo social e a evolução das 

tecnologias, associados à compreensão dos processos de transformação de energia, 

dos materiais e da vida e de “caracterizar as transformações” [...] associadas aos 

ciclos dos materiais e ao fluxo de energia na Terra, reconhecendo a necessidade de 

investimento para preservar o ambiente em geral e, particularmente, em sua região. 

(BRASIL, 1998, p. 89-90.) 

 

A atividade experimental está ligada ao conceito de física, química e biologia para 

explorar o conceito de energia. Este assunto foi escolhido considerando os conteúdos mais 

representativos para este grupo. Ciavatta (2010) salienta que a elaboração de uma proposta 

curricular não pode ser definida independentemente dos sujeitos envolvidos no processo, nem 

da dimensão histórica e política em que é elaborada.  

A atividade proposta, parte de um conteúdo de física que se chama Lei da conservação 

de energia
1
 utilizada em algum evento, sendo antes ou depois, permanece a mesma. O que 

ocorre é uma transformação de um tipo de energia em outra, para exemplificá-la foi realizada 

uma atividade que consistiu em um experimento que os alunos identificassem a transformação 

de um tipo de energia em outro.  

Materiais utilizados: 

- um suporte (que pode ser um livro); 

- duas réguas de 30 cm; 

- um copo plástico descartável com uma abertura; 

- uma bola de bilhar; 

- duas tampas de refrigerante; 

- fita adesiva. 

                                                           
1
 As forças podem ser conservativas e não conservativas. Uma força é conservativa quando o trabalho por ela 

realizado entre dois pontos é independente do caminho. Uma força não conservativa são forças de atrito que 

tendem a dissipar a energia mecânica (realizar trabalho negativo). Fonte: Curso de Física Básica, Herich Moysés 

Nussenzveig, Editora: São Paulo, 1993. 
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Figura 1 – Apresentação do experimento 

 

Esta atividade tem como objetivo fazer com que o aluno possa entender as 

transformações de energia que ocorrem de um ponto ao outro. A ideia do experimento é 

mostrar que, devido à conservação da energia mecânica, quanto maior a energia potencial 

gravitacional no início do movimento de queda, não forçada, de um objeto, maior será sua 

energia cinética na parte mais baixa de sua trajetória. Esta quantidade de energia poderá ser 

aferida através de um mecanismo de transferência do movimento do objeto. Além disso, 

demonstrar que um experimento pode ser realizado a partir de materiais utilizados no 

cotidiano. 

 

Atividade 3 – Dinâmica 

 

Após a apresentação do filme e do experimento, os alunos fizeram uma reunião de 

grupo junto com o professor, para que pudessem discutir sobre os temas abordados, a relação 

dos agrotóxicos com o homem, assim como sobre os conceitos de química, biologia e física 

que estão relacionados à energia. A partir desta observação, os alunos teriam uma aula-debate 

sobre os tipos de alimentos que existem e como interferem na quantidade de energia 

armazenada e disponível para as atividades vitais. Entender estes processos biológicos e 

relacioná-los com o processo de transformação de energia, pode promover aos alunos um 

melhor e maior entendimento do conceito de energia, que é um tema difícil de ser assimilado.  
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No próximo capítulo serão apresentados os caminhos metodológicos da pesquisa, a 

partir das contribuições do alicerce teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – METODOLOGIA  
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Este capítulo tem por objetivo apresentar os caminhos percorridos para a realização da 

pesquisa. Além disso, serão apresentados os interesses dos alunos, bem como as possíveis 

representações sociais em torno do objeto, a tecnologia, com os alunos da educação de jovens 

e adultos.  

5.1 – OS INSTRUMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A presente pesquisa é de caráter qualitativo. A princípio foi realizada uma revisão de 

literatura nas revistas da área, no período de 2005 a 2015, ou seja, nos últimos dez anos, em 

revistas das áreas de educação e ensino de ciências, qualificada nos extratos A1, A2, B1 e B3 

da CAPES, a partir de palavras norteadoras do projeto: EJA, representações sociais, 

tecnologia e interdisciplinaridade. 

As revistas selecionadas foram IENCI, Alexandria, Ciência e Educação e RBPEC 

(Pesquisa em Educação em Ciências), Revista Tecnologia na Educação e Revista Brasileira de 

ensino de ciências e tecnologia (Tabela 5.1.1). Dentro deste levantamento bibliográfico foram 

achados seis artigos da revista IENCI, oito da Ciência e Educação, dois na Alexandria, e seis 

na ABRAPEC, 14 artigos na Revista Tecnologia na Educação e dois artigos na Revista 

Brasileira de Ensino de Ciências e Tecnologia.  

 

Tabela 5.1.1 – Identificação das revistas pesquisadas 

Revista Avaliação na Capes Artigos encontrados 

IENCI A2 6 

Alexandria A2 2 

Ciência e Educação A1 8 

Revista Brasileira de 

Educação 

A1 6 

Revista Tecnologia na B1 14 
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Educação 

Revista Brasileira de 

Ensino de Ciências e 

Tecnologia 

B1 2 

 

A busca foi feita a partir do título dos artigos que se encaixam dentro dos temas 

norteadores. Durante a busca, não apareceu nenhum artigo que trouxesse os temas norteadores 

juntos, como: ensino de ciências, EJA, tecnologia e interdisciplinaridade, o que reforça a 

necessidade da pesquisa. 

Para a coleta de dados foi aplicado um estudo piloto que se deu pela realização de um 

questionário (Apêndice I) de dez perguntas sobre o tema que norteia a pesquisa: a tecnologia. 

As perguntas estão voltadas para o conhecimento e o entendimento sobre o tema abordado. O 

estudo piloto teve o intuito de obter os perfis dos alunos (Tabela 5.4.1), como também 

identificar a representação deles sobre a tecnologia e quais temas científicos gostariam de 

falar. A aplicação do questionário foi feita após a leitura e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice II) dos sujeitos envolvidos. O TCLE é 

um documento obrigatório que expressa a proposta do projeto e suas implicações para o 

sujeito de pesquisa. Após o consentimento de todos os alunos, o documento é submetido ao 

Comitê de Ética, de base nacional, que analisa o projeto e acompanha a pesquisa em 

diferentes estágios. O sistema permite ainda a apresentação de documentos em meio digital, 

propiciando ainda à sociedade o acesso aos dados públicos de todas as pesquisas aprovadas.  

Foi obtido um total de 19 questionários respondidos, pois é o maior número de alunos que 

frequentam a sala de aula. Segundo Reis (2006):  

O questionário é um recurso, que tem como posição privilegiada ao possibilitar a 

coleta de informações, que leva à identificação e à análise da centralidade das 

representações sociais, por permitir apoio e elementos qualitativos (p. 81). 

 

A vantagem de trabalhar com questionário, é coletar o maior número de informações 

em pouco espaço de tempo. Além disso, permite que os alunos se expressem de maneira mais 
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livre. É necessário também que as perguntas sejam bem elaboradas para que não haja dúvidas 

sobre as perguntas, podendo trazer respostas equivocadas.  

 

5.2 – INSTRUMENTO DE ANÁLISE: ANÁLISE DE CONTEÚDO COM SUPORTE DO 

ATLAS ti. 

O instrumento de análise para os dados coletados foi a análise de conteúdo do tipo 

categorial temática de Bardin (2000), com o suporte do software ATLAS ti (MUHR, 2001). 

De acordo com Bardin, a análise de conteúdo é: 

 

Um conjunto de técnicas de análises das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

indicadores qualitativos ou não que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção variáveis inferidas destas mensagens 

(p. 44). 

 

Estas mensagens são informações importantes, pois a partir destas que os indivíduos 

trazem suas representações sobre o tema da pesquisa a partir dos questionários, onde as 

respostas são geradas de forma espontânea. Para Bardin (2009), a análise de conteúdo é um 

conjunto de técnicas de análises das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. 

Para Bardin (2009, p. 40), a análise de conteúdo tem como intenção “ a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção, eventualmente de recepção, inferência 

esta, que ocorre a indicadores qualitativos ou não”. Para a autora, a análise categorial temática 

traz a proposta de encontrar sentido na comunicação cuja presença é importante para análise 

realizada que é organizada em três polos cronológicos: 

1- A pré-análise; 

2- A exploração do material; 

3- O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 
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A pré-análise é a fase de organização do material, quando acontece a 

operacionalização e a esquematização das ideias iniciais que conduz de maneira precisa o 

desenvolvimento das operações sucessivas em um plano de análise. Nesta fase, existem três 

objetivos básicos: a organização dos documentos; a formulação das hipóteses e a elaboração 

de indicadores que irão fundamentar a interpretação final da pesquisa (BARDIN, 2009). 

Na segunda etapa desta pesquisa, foram analisadas as respostas dos questionários, de 

onde emergiram as interpretações. As respostas foram transcritas em documento no Formato 

Rich Text (rtf) e depois lançadas no Atlas ti., quando o pesquisador inicia a leitura flutuante. 

Esta leitura consiste em uma leitura exploratória, para criar elementos do discurso, neste 

processo são codificados os dados obtidos, também chamada de unidade de registro (UR). 

Segundo Bardin (2009, p. 130), “é a unidade de significação a codificar corresponde ao 

segmento do conteúdo, a considerar como unidade de base, visando à categorização e à 

contagem frequencial”. 

Para cada pergunta e resposta lançadas foram geradas citações ou unidades de registro 

que após analisadas são transformadas em códigos. A codificação corresponde a uma 

transformação – efetuada segundo regras precisas – dos dados em bruto do texto, 

transformação esta que, por recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma 

representação de conteúdo, ou da sua expressão (BARDIN, 2009, p. 129). 

Após a codificação, é realizada a segregação: as classes compatíveis são unidas 

formando as categorias preliminares. Para Bardin (2009, p. 146), “classificar em categorias 

impõe a investigação do que cada um deles tem em comum com os outros”. Passadas estas 

etapas, acontece a sistematização, para a fase da hierarquização, quando as categorias podem 

assumir um papel de macrocategorias ou subcategorias. 

Segue então para a última etapa, que é a de tratamento dos resultados, quando ocorre a 

inferência e a categorização. Nesta fase, os dados brutos ganham significados e as categorias 

são interpretadas. A interpretação é alicerçada pelo referencial teórico utilizado, nas 

características do cenário e dos resultados de pesquisa.  

O Atlas ti. é um software de análise de dados qualitativos que permite analisar e 

gerenciar diferentes tipos de documentos, como textos, áudios, imagens e vídeo. A primeira 

edição comercial, por Thomas Muhr, aconteceu em 1993 e vem sendo empregado em estudos 
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de áreas diversas como educação e administração por pesquisadores como Walter e Bach 

(2009). 

O software pode ser utilizado de acordo com os objetivos a serem alcançados no 

estudo proposto, é melhor aproveitado em pesquisas qualitativas e subjetivas que sejam, no 

mínimo, um pouco estruturadas. Para Walter e Bach (2009), “é uma boa opção de ferramenta 

de análise de conteúdo por facilitar a interpretação humana”. 

O Atlas ti. possui elementos constitutivos que são utilizados para organizar os dados 

coletados. O quadro abaixo descreve estes elementos (QUADRO 5.2.1): 

Quadro 5.2.1 Principais elementos constitutivos do Atlas.ti 

PRINCIPAIS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

Elementos Descrição 

Unidade Hermenêutica 

(Hermeneutic unit) 

Reúne todos os dados e os demais elementos. 

Documentos primários 

 

(Primary documents)  

 

São os dados primários coletados. Em geral, são transcrições de 

entrevistas e notas de campo, mas suportam figuras e áudio (a 

versão atual também o faz em relação a imagens, áudio e vídeos). 

Os documentos primários são denominados Px, sendo que x é o 

número de ordem.  

Citações (Quotes / 

quotation) 

São segmentos de dados, como trechos relevantes das entrevistas 

que indicam a ocorrência e código. A referência da citação é 

formada pelo número do documento primário onde está 

localizada, seguido do seu número de ordem dentro do 

documento. Também constam da referência as linhas inicial e 

final, no caso de texto. 

Códigos (Codes) São os conceitos gerados pelas interpretações do pesquisador. 

Podem estar associados a uma citação ou a outros códigos para 

formar uma teoria ou ordenação conceitual. Sua referência é 

formada por dois números: o primeiro refere-se ao número de 
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citações ligadas ao código; e o segundo, ao número de códigos 

associados. Os dois números representam, respectivamente, seu 

grau de fundamentação (groundedness) e de densidade teórica 

(density). 

Notas de análises 

(Memos)  

 

Descrevem o histórico da pesquisa. Registram as interpretações 

do pesquisador, seus insights ao longo do processo de análise. 

Esquemas gráficos 

(Netview)  

 

Esta ferramenta auxilia a visualização do desenvolvimento da 

teoria e atenua o problema de gerenciamento da complexidade do 

processo de análise. Os esquemas gráficos são representações 

gráficas das associações entre códigos. A natureza dessas 

relações é representada por símbolos. 

Comentários 

(Comment) 

Podem estar presentes em todos os elementos constitutivos. 

Devem ser utilizados pelos pesquisadores para registrar 

informações sobre seus significados, bem como para registrar o 

histórico da importância do elemento para a teoria em 

desenvolvimento. 

Fonte: Adaptado de Walter e Bach (2009) 

 

O software Atlas ti. possui ferramentas para o registro de todas as etapas das análises. 

Sendo assim, dentro dele foram criadas unidades hermenêuticas (HU) para reunir todos os 

dados da pesquisa em um único documento. Para este trabalho, foram lançados o questionário 

piloto e as respostas em um documento primário. 

Em um segundo momento, analisando as respostas do documento primário, foram 

identificados e destacados trechos de maior relevância. Estes trechos são chamados de 

significação (citações ou quote/quotation). Para as citações foram atribuídos um rótulo 

(códigos ou code). Para Bardin (2009), a codificação consiste na transformação de dados 

brutos que permite atingir uma representação do conteúdo capaz de evidenciar para o 

pesquisador, características presentes no material utilizado. 
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Os códigos, por sua vez, são organizados pelo Atlas ti. em uma rede semântica 

(netword). Nestas redes, o pesquisador pode atribuir relações de sentido entre estes códigos 

como: “está associado com”, “é parte de”, “e causa de”, entre outros.  Por meio destas 

relações, pode-se perceber as categorias presentes na pesquisa. Além disso, as redes 

semânticas podem ser consideradas organizativas e sintéticas.  

O software facilita a operacionalização, mas não descarta a importância do 

pesquisador. Estas reflexões são embasadas de acordo com os autores Walter e Bach (2009), 

que se posicionam apontando que  

O Atlas ti. não reduz o papel e a importância do pesquisador de interpretar e 

analisar; apenas facilita sua operacionalização, pois trata-se de uma ferramenta 

moderna que auxilia análises mais profundas, facilitando a localização de múltiplos 

dados simultaneamente (p. 16). 

 

A análise é favorecida a partir da importância que o pesquisador possui ao realizar o 

seu trabalho e na organização das redes semânticas, assim como na relação de integração 

entre os códigos gerados. 

O estudo proposto envolve ainda uma análise sobre o ensino de Ciências realizado no 

âmbito da sala de aula, com o intuito de discutir a formação do cidadão capaz de refletir sobre 

o seu papel na sociedade contemporânea, a partir da representação que os alunos possuem 

acerca da tecnologia 

O objetivo da intervenção didática é relacionar conceitos das disciplinas Física, 

Biologia e Química, em um viés interdisciplinar após a análise dos temas científicos 

escolhidos pelos alunos. A expectativa desta pesquisa é proporcionar uma melhor 

compreensão das relações entre o saber científico e o saber de senso comum, de modo que os 

alunos da EJA construam saber científico em uma perspectiva de formação cidadã.  

 

5.3 – CONTEXTO DE PESQUISA: O SISTEMA S 

 

O Serviço Social da Indústria (SESI), criado em 1946, é uma Instituição de direito 

privado, mantida e administrada pela indústria brasileira. O Sistema SESI possui uma 
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estrutura de 27 Departamentos Regionais, localizados nas capitais dos estados e 1.215 

unidades distribuídas por todo o território nacional (SESI, 2007). O SESI é uma entidade 

mantida pelo Sistema FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), cuja 

missão é promover a competitividade empresarial, a educação e a qualidade de vida do 

trabalhador e da sociedade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do estado do Rio 

de Janeiro. A proposta de aumento da escolaridade surgiu no Sistema Firjan, após um 

relatório do ano 2000 realizado pela Confederação Nacional das Indústrias, que estabelece 

orientações para a educação no mundo do trabalho e que possa assim aumentar a 

competitividade da indústria. O documento mostra que 

É imprescindível prover um ambiente de geração e disseminação de conhecimentos 

em grande escala, fundado no acesso amplo às tecnologias de informação, no 

desenvolvimento de competências profissionais e humanas adequadas às 

necessidades do setor produtivo e no fomento ao empreendedorismo e à criatividade. 

(p. 31) 

 

Sobre o conceito de uma educação para o mundo do trabalho, segundo os documentos 

oficiais da confederação nacional das indústrias (CNI), é aquela que oferece ao jovem, 

conhecimentos competências e habilidades indispensáveis ao seu desenvolvimento pessoal, 

como cidadão e como agente produtivo (CNI, 2003, p. 19). Esta educação é pautada nas 

informações do documento ao qual informa que a educação é a base do processo da formação 

de profissionais qualificados. E ao pensar na competitividade da indústria brasileira, se faz 

necessário aumentar o nível de escolarização dos trabalhadores da indústria, como aqueles 

que ainda estão fora do mercado de trabalho, mas apresentam um baixo nível de escolaridade. 

Uma das vertentes deste documento diz respeito à formação tecnológica dos alunos. 

Com o avanço e crescimento das indústrias em serviços e produtos cada vez mais inseridos no 

campo da tecnologia, para promover uma rapidez na produção e consumo dos seus serviços, a 

tecnologia é uma aliada nessa construção. O ensino destes profissionais deve estar voltado 

não somente às disciplinas que compõem o currículo, como também deve aumentar as suas 

habilidades no conhecimento científico e nos aparatos tecnológicos. As mudanças na proposta 

de ensino devem englobar todas as necessidades que a indústria possui. É necessário refletir 

sobre o papel deste jovem ou deste trabalhador em sua atuação na sociedade. A ideia de 

preparar para o mundo, requer do aluno e dos professores uma visão crítica e reflexiva de 

onde está atuando e como pode modificar, para melhor, o seu modo de viver. Para isso, é 
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necessário entender que o indivíduo aprende à medida que o conhecimento tem significado e 

ainda levar em consideração os seus conhecimentos prévios sobre o tema abordado em sala de 

aula. É nessa perspectiva que o ensino tem uma representação para o aluno ou para uma 

turma. O conhecimento que é promovido em sala de aula pode ser compartilhado por estes 

alunos em seu grupo social é o que possibilita um conhecimento científico-tecnológico de 

forma a atender às necessidades não somente da indústria, como também do ambiente social 

destes indivíduos.  

As ações defendidas neste documento como um desafio da educação básica são: 

 

● Mudanças curriculares: promoção da qualidade do ensino fundamental; modificação 

do modelo de ensino, com muitas disciplinas obrigatórias; mudança de concepção do 

ensino médio, reduzindo o peso e número de disciplinas acadêmicas e diversificando 

os cursos – profissionalizantes ou não – para permitir currículos mais interessantes e 

saídas mais ajustadas ao mercado de trabalho, cada vez mais flexível. 

 

● Formação e valorização do professor: maior atratividade da carreira, em termos de 

remuneração e condições de trabalho, para qualificar a demanda dos que se dispõem a 

exercer o magistério e reduzir a rotatividade; mais qualidade nos cursos de formação 

inicial e nos programas de formação continuada; solução para a carência de 

professores em disciplinas básicas, como matemática, física, química e biologia. 

 

● Participação da família: estímulo às famílias para que exerçam força de pressão pela 

melhor qualidade da educação; mobilizá-las por essa demanda, de forma que a 

educação ganhe de fato a prioridade governamental; conscientização para que elas 

cumpram com suas responsabilidades indelegáveis perante a educação de seus filhos, 

especialmente no acompanhamento escolar. 

 

● Gestão da escola: promoção da melhoria do perfil dos gestores escolares, cuja 

atuação é um dos determinantes mais importantes do sucesso escolar; estímulo e 

valorização da liderança motivadora que, fundamentada em sólidos conhecimentos 

técnicos, constitui fator básico de estímulo ao trabalho da comunidade escolar. 
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● Infraestrutura escolar: eliminação da heterogeneidade na infraestrutura das escolas; 

garantia de disponibilidade de insumos fundamentais para o processo ensino 

aprendizagem. 

 

● Educação técnica e profissional: importância da diversificação dos itinerários 

formativos, especialmente da formação técnica de nível médio e a qualificação 

permanente dos jovens e adultos que alcançam esse nível de formação; ampliação da 

oferta da educação profissional; reforço da atuação do SENAI, inclusive em parcerias. 

 

● Financiamento: elevação dos investimentos por aluno ao ano na educação básica, que 

ainda se encontram em patamares muito inferiores aos dos países desenvolvidos (cerca 

de um terço ou menos do observado na média da OCDE – Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico). 

 

Dentro desses desafios, espera-se que estas propostas sejam mobilizadas por todos as 

entidades voltadas para a educação, indústria e a sociedade civil, a fim de promover uma 

competitividade dentro do mercado de trabalho. E dentro da missão do SESI, verifica-se a 

função de promover a qualidade de vida do trabalhador, estimular a gestão socialmente 

responsável nas corporações industriais e contribuir para a competitividade e o 

desenvolvimento sustentável do país. (CNI, 2007, p. 45.) 

Nessa perspectiva, a metodologia SESI – EJA é baseada por fases que correspondem 

aos anos de ensino, conforme a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). Chama-se fase, 

pois dentro da metodologia o aluno pode ingressar em qualquer série e em qualquer momento 

do ano letivo para iniciar os seus estudos ou dar continuidade, desde que esteja com os 

documentos necessários para prosseguir com o ensino. No segmento da EJA do ensino médio, 

os alunos possuem uma carga horária de 1.200 horas. Porém, cada aluno possui um ritmo de 

ensino, como diz Siqueira (2009), cada estudante faz seu tempo de estudo, de aprendizagem. 

Se seu ritmo é mais acelerado, seu avanço para outra etapa será anterior com relação àquele 

colega cujo tempo de aprendizagem precisa ser maior. E assim, o aluno possui em média um 

ano e meio, dependendo da fase em que está e da evolução dos seus estudos, para concluir o 

ensino médio dentro da metodologia SESI Educa. 



   72 

 

A metodologia é baseada em competências voltadas à educação de jovens e adultos. 

Nessa estrutura o currículo não é algo linear, é promovido de acordo com a necessidade de 

cada aluno, considerando a fase que se encontra. A proposta é que seja realizado um trabalho 

baseado no diálogo, na prática social e para o trabalho, com conteúdos significativos, que 

sejam contextualizadas e levados ao cotidiano do aluno e que o processo de ensino e 

aprendizagem tenha ênfase na construção do conhecimento. 

   As turmas são compostas por alunos de diferentes fases, chamadas de multisseriada. 

Essa proposta é baseada no trabalho em grupo da mesma fase ou por grupos distintos que 

podem possuir algumas necessidades específicas para promover o conhecimento. Este 

trabalho pode conceber um processo interdisciplinar, assim como a interação dos grupos 

envolvidos.  

Na proposta de avaliação, o professor possui autonomia de avaliar os alunos. A 

avaliação é considerada, dentro da escola, um processo a ser construído e avaliado durante o 

tempo que o aluno permanece na fase que se encontra. Portanto, fica a cargo do professor 

decidir a melhor forma de avaliação dos alunos. 

Todo o processo da metodologia leva em consideração o trabalho em equipe, 

envolvendo professores e alunos, que tem por objetivo proporcionar ao aluno valorização e 

construção do conhecimento; o desafio de trabalhar em grupos da mesma fase ou não, 

dependendo do planejamento do professor, e o desenvolvimento da auto estima do aluno.  

A proposta da multisseriação em turmas da EJA deve ser refletida sobre o objetivo que 

se quer alcançar dentro deste grupo de discentes. A proposta da multisseriação, pela 

quantidade de hora/aula disponibilizada em sala de aula, torna-se pouca, mesmo com todo o 

planejamento do professor, em um caminho interdisciplinar para atingir os objetivos de 

ensino em salas de aula que são configuradas desta forma. Em uma proposta conteudista com 

as três fases de ensino em sala de aula, que já possuem pouco tempo de estudo em relação ao 

ensino regular e ainda precisam retornar à sociedade com um conhecimento mais amplo. Para 

estes alunos, a proposta interdisciplinar é mais representativa no sentido em que conseguem – 

a partir de um tema proposto – relacionar diferentes disciplinas e propor assim uma ampliação 

dos conhecimentos dos alunos, tornando-os protagonistas do processo O protagonismo do 

aluno só é possível quando o professor, ao repensar a sua prática com turmas da EJA, percebe 

que o ensino tradicional não cabe no espaço da sala de aula na educação de jovens e adultos. 
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5.4 – SUJEITOS DA PESQUISA 

O local escolhido para a realização da pesquisa foi a Escola CAT (Centro de 

Atendimento ao Trabalhador) – Escola SESI, ligada ao Sistema Firjan, mais precisamente a 

unidade de São Gonçalo. A escola trabalha exclusivamente com alunos da EJA, de ensino 

fundamental e médio em turnos alternados: tarde e noite.  

Na metodologia SESI de ensino, o trabalho pedagógico é realizado com a perspectiva 

do mundo do trabalho. Para o SESI, a proposta da EJA procura conciliar as necessidades e os 

desejos educacionais do trabalhador, para a sua realização profissional e existencial como 

cidadão que compreende a construção de uma sociedade com progressiva melhoria de 

qualidade de vida para todos (SESI/DN, 2015). 

O trabalho foi desenvolvido com uma turma de ensino médio-EJA do período noturno, 

que possui 30 alunos em uma sala multisseriada, ou seja, com as três séries do ensino médio. 

A seleção dos alunos se dá por meio de edital, em caso de maior número de inscritos do que 

de vagas disponíveis, ocorre um sorteio, com uma data previamente divulgada no edital. Os 

selecionados pelo sorteio realizam a matrícula na escola.  A procura pela escola é alta uma 

vez que a se encontra localizada no centro do município, que é o local de passagem para os 

bairros do entorno.  A inserção na sala de aula se dá nos três níveis do ensino e isso é outro 

ponto que a EJA se diferencia do ensino regular. Cada estudante faz seu tempo de estudo, de 

aprendizagem. Se seu ritmo é mais acelerado, seu avanço para outra etapa será anterior com 

relação àquele colega cujo tempo de aprendizagem precisa ser maior (SIQUEIRA, 2009). 

A fim de coletar novos dados a partir do estudo piloto, além do questionário piloto, foi 

realizado um levantamento sobre os perfis dos sujeitos da EJA, que revelaram indivíduos em 

sua maioria do sexo masculino, como também a faixa etária, que variam entre 18 a 60 anos. A 

tabela também apresenta o tempo que estes alunos estão fora da escola, assim como as suas 

profissões. 

Tabela 5.4.1 – Perfis dos sujeitos da EJA 

Sujeito Sexo Idade Tempo fora da 

escola 

Profissão 



   74 

 

A1 Masculino 19 2 anos Repositor 

A2 Feminino 20 0 anos Estudante 

A3 Feminino 18 2 anos Estudante 

A4 Masculino 18 0 anos Estudante 

A5 Masculino 19 0 anos Estudante 

A6 Masculino 43 15 anos Motorista 

A7 Masculino 23 1 ano Montador 

A8 Feminino 48 32 anos Manicure 

A9 Feminino 18 0 anos Secretária 

A10 Feminino 40 20 anos Manicure 

A11 Masculino 18 0 anos Aux. Administrativo 

A12 Feminino 20 3 anos Estudante 

A13 Masculino 18 0 anos Militar 

A14 Masculino 48 20 anos Funcionário Público 

A15 Masculino 35 13 anos Pintor naval 

A16 Feminino 18 1 ano Estudante 

A17 Masculino 20 2 anos Militar 

A18 Masculino 40 18 anos Carga e Descarga 

A19 Masculino 60 32 anos Oficial de Manutenção 

 

Em relação ao local da pesquisa, o município de São Gonçalo está localizado a 20 km 

da capital da cidade do Rio de Janeiro. Por apresentar uma grande área territorial, a cidade já 
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foi um grande polo de indústrias no passado, o que ocasionou uma migração de pessoas para 

o local. Ainda hoje a cidade apresenta um ponto estratégico para os negócios, contudo o que 

se percebe é um volume de pessoas que busca em outras cidades trabalhos com melhor 

remuneração.  

A cidade possui uma população de quase 1 milhão de pessoas, segundo o IBGE
2
 de 

2010, e o IDH
3
, em 2011, era de 0,739 ocupando assim o 14º lugar entre as regiões 

administrativas do Estado do Rio de Janeiro. Este índice é visto pelo baixo investimento de 

negócios na região, assim como a falta de investimentos na educação. O número de matrículas 

realizadas no ensino médio no ano de 2015 foi de quase 30.000 (Figura. 2). Ao que se refere 

ao IDEB
4
,  apresentou como resultado do mesmo ano o índice de 4.0, ficando abaixo da meta 

que era de 4.3 para o Estado do Rio de Janeiro. Com relação à educação de jovens e adultos, a 

taxa de crescimento do número de matrículas nesta modalidade obteve uma queda de 29,38% 

em 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

3
 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) tem como objetivo medir o grau de desenvolvimento econômico 

de um país e a qualidade de vida oferecida a sua população.  

http://armazemdedados.rio.rj.gov.br/arquivo/65_o%20%C3%ADndice%20do%20desenvolvimento%20humano

%28idh%29%20na%20cidade%20do%20rio%20de%20janeiro.PDF 
4
 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é um indicador criado pelo governo federal para 

medir a qualidade de ensino nas escolas públicas. É um dado relevante para o trabalho, pois situa quanto 

rendimento da escola em relação à média estipulada com expectativa ao longo dos anos. 

http://www.portalideb.com.br/ -  
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Figura 2: Número de matrículas realizadas em 2015 no ensino médio. Fonte: Ministério de Educação, Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP – Censo Educacional 2015. 

 

A geografia da cidade revela uma discrepância ao que se diz respeito às desigualdades 

sociais. A cidade é dividida em cinco distritos, com um total de 98 bairros oficiais e 18 

reconhecidos pela população (Figura 3). O centro da cidade revela um intenso comércio e 

fluxo de pessoas, que liga os bairros que estão, em sua maioria, localizados em sua periferia. 

A maioria da população de São Gonçalo mora nas periferias ou em bairros que ainda são 

considerados rurais, segundo a prefeitura da cidade. 

A população de jovens e adultos de São Gonçalo é, em sua maioria, composta por 

pessoas carentes que moram nos arredores do centro da cidade que buscam uma nova 

oportunidade de formação a partir do reingresso no ambiente escolar, já que em sua maioria, 

estão afastados da escola por um bom tempo e/ou pretendem melhorar a qualificação para o 

mercado de trabalho.  
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Figura 3 Mapa da cidade de São Gonçalo e sua distribuição por bairros 

Fonte:http://www.saogoncalo.rj.gov.br/mapas.php 
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A seguir, serão apresentados os resultados do questionário, as análises a partir das 

construções das redes semânticas e o efeito da intervenção didática proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – RESULTADOS E ANÁLISES 
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Este capítulo tem por objetivo apresentar os resultados e análises obtidos a partir da 

aplicação do instrumento de análise, o questionário aplicado aos alunos da educação de jovens 

e adultos. Assim como as redes obtidas a partir das perguntas realizadas no questionário e 

ainda a análise da intervenção didática. 

 

6.1 – ESTUDO PILOTO  

O questionário piloto (Apêndice I) foi constituído por dez perguntas semiestruturadas. 

Neste questionário existiam espaços para os alunos identificarem-se quanto ao nome, idade, 

gênero, profissão (Tabela 3) e em qual fase estava do ensino médio.  

A utilização do questionário piloto teve como objetivo identificar as representações 

dos alunos sobre qual o papel da escola na vida deles, se acreditam que a tecnologia pode 

ajudar na construção do conhecimento, há quanto tempo estão fora da escola e se a escola 

atende às expectativas deles. Essas perguntas foram realizadas de modo obter a informação 

dos temas científicos mais relevantes sobre os quais os gostam de falar e que podem 

desenvolver a formação científica. 

 

6.1.1 – Análise do perfil dos participantes 

 

- Faixa Etária dos Participantes da pesquisa 
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Figura 4 – Identificação das faixas etárias 

 

Analisando o histograma (Fig. 4), percebe-se que a maioria dos alunos têm de 18 a 25 

anos, diferentes níveis de maturidade, pois há alunos de 18 anos, e outros entre 41 e 50 anos. 

Os alunos pesquisados no estudo piloto possuem média de idade de 28,58 anos, com idades 

entre 18 a 60 anos. 

 

- Gênero dos pesquisados 
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Figura 5 – Identificação de gênero 

 

De acordo com a Figura 5, é notável a maior participação de indivíduos do sexo 

masculino (63%) na educação de jovens e adultos. A presença das mulheres ainda que menor 

(37%) é relevante neste estudo. 

 

- Experiência profissional dos pesquisados 

 

Tabela 6.1.1.1 – Identificação da experiência profissional 

Experiência Profissional n 

Repositor 1 

Estudante 7 

Motorista 1 

Montador 1 

Manicure 1 

Secretária 1 

Auxiliar administrativo 1 

Militar 2 



   82 

 

Funcionário público 1 

Pintor Naval 1 

Oficial de manutenção 1 

Carga e Descarga 1 

 

Analisando a tabela 6.1.1.1, observa-se um maior número de indivíduos (37%) que se 

caracterizam como estudantes, assim como, indivíduos trabalhadores que pertencem às 

camadas populares, trabalhadores assalariados. Os indivíduos que estão caracterizados como 

militares, são alunos que estão prestando serviço militar. 

 

 

 

- Fase que os alunos se encontram no ensino médio 

            

Figura 6 – Fase que os alunos estão no ensino médio 

 

O gráfico apresenta uma turma multisseriada, que contém as três fases do ensino 

médio em uma única sala. Observa-se um maior número de estudantes que estão na terceira 

fase, que corresponde ao terceiro ano do ensino médio. Os alunos de primeira e segunda fase, 



   83 

 

estão em menor número, que pode estar relacionado à questão da evasão escolar, muito 

comum no ensino de jovens e adultos. 

 

6.2 – ANÁLISE DOS RESULTADOS DO ESTUDO PILOTO  

 

Os resultados do estudo piloto foram baseados em categorias evidenciadas de acordo 

com cada pergunta do questionário. Depois foi gerado uma rede semântica que expressou os 

significados dos alunos da EJA sobre os temas propostos. 

Na primeira pergunta foi questionado aos alunos qual seria a importância da escola 

para eles. Na segunda pergunta, sobre o que esperam do futuro. Na terceira pergunta foi 

questionado aos alunos sobre como a escola pode contribuir para o futuro deles. Vale ressaltar 

que a colocação das perguntas, que geraram uma mesma rede (Fig. 7), justifica-se pela 

similaridade das questões aplicadas. O resultado está apresentado na rede a seguir:  

 

 

Figura 7 – Rede semântica das perguntas 1, 2 e 3 
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Nas respostas dos alunos observamos a crença que o retorno à escola permite novas 

possibilidades na área profissional e, consequentemente, uma ascensão social para que 

alcancem “futuros brilhantes. Que o aumento do conhecimento só é possível a partir do 

ingresso escolar. Essa troca de relações e de experiências promove novas relações sociais que 

podem intervir em sociedade.  Além disso, os alunos percebem a escola como um local de 

conhecimento, trocas e de aumento das relações sociais. A escola é tão representativa que 

entendem que o tempo que passaram longe dos estudos pode impedir a construção das 

relações que possuem uns com os outros e a mudança de vida a partir dos estudos. Esse 

retorno é possível pela representação que a escola tem para estes alunos.  

Para Naiff e Naiff (2008), o reingresso escolar acontece por motivos variados, como o 

aumento da qualificação. E ainda segundo Franco e Novaes (2001), a escola é sempre vista 

como de “primordial importância, principalmente, por parte das camadas menos privilegiadas 

da população” (p. 179). O que se tem é um grupo de alunos que entende a escola como local 

necessário às mudanças que podem acontecer em suas vidas a partir do momento que eles 

retomam os seus estudos em busca de novos conhecimentos que possam intervir em um país 

melhor. 

Na quarta pergunta, foi questionado aos alunos sobre a importância da ciência para a 

vida deles.  
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Figura 8 – Rede semântica da questão 4 

 

Nesta questão, verifica-se nas respostas pouca diversidade (Fig. 8), os alunos possuem 

uma visão de que a ciência tem como objetivo resolver os problemas do mundo. Nas 

representações, somente a ciência possui soluções para os problemas que a sociedade enfrenta 

e os que ainda podem aparecer. Os alunos não conseguem perceber que a ciência não é 

redentora dos problemas do mundo e tão pouco vai solucionar todas as questões que lhe são 

apresentadas. É necessário o entendimento de que a ciência possui uma construção histórica, 

por isso não pode ser considerada uma verdade absoluta. O que se pode analisar é que os 

alunos confiam que a ciência pode transformar, mudar o mundo, que é essencial para a 

sociedade. É necessário entender que o aluno da EJA possui representações sobre assuntos 

que gostam de discutir. Estas representações, como diz Moscovici (1978), parte do 

conhecimento que é construído e compartilhado de forma individual ou nos grupos sociais. 

Essa percepção dos alunos, mostra como a ciência tem, de forma sólida, uma proposta 

salvacionista do mundo. Essa consolidação da ciência, pode ser vista com foi construída ao 

longo do tempo na sociedade. Então a RS dos alunos não é muito diferente do resto da 

sociedade. E isso é refletido como os alunos da EJA a reconhecem dentro e fora do contexto 

escolar. Para eles, a ciência é tomada como “verdade absoluta” e não pode ser questionada. 

Com relação à quinta pergunta: quais os temas científicos de que o aluno gostaria de 

falar. 
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Figura 9 – Rede semântica da pergunta 5 

 

Observando as respostas desta questão, verifica-se como os alunos possuem a 

necessidade de informações sobre temas que escolheram (Fig. 9). A discussão viabiliza a 

possibilidade de integração dos temas a um único contexto, contribuindo assim, atender a 

demanda dos discentes. Para Delizoicov (2007), na sociedade atual, a relação ciência-

tecnologia “já não pode ser ignorada no ensino de ciências e sua ausência é inadmissível”. O 

que é verificado nas respostas quando relacionam a tecnologia com outros temas que 

gostariam de discutir. A relação do corpo humano, saúde, meio ambiente e tecnologia 

promove um reconhecimento dos saberes que necessitam e desejam se aprofundar para 

conhecer melhor. São temas pertinentes que estão sendo veiculados a todo momento e por 

isso questões ainda não respondidas ou relacionadas às dúvidas dos alunos precisam ser 

consideradas para promover esta formação sociocientífica.  
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Quanto a resposta “nenhum”, onde o aluno informa que não gosta de discutir sobre 

temas científicos, pode-se entender a falta de apreço do aluno pela ciência, contudo pode-se 

também entender que não consiga relacionar que o temas sociocientíficos possuem uma 

variedade de respostas não necessariamente ligadas à ciência, como a ideia de experimentos e 

laboratórios em busca da solução de um problema. A falta de conhecimento pode promover 

uma aversão aos temas científicos pelo fato de como a ciência por muito tempo foi idealizada 

em experimentos, na figura do cientista e na busca de respostas. A desmitificação desta figura 

pode ser uma proposta de trabalho por parte dos professores, para que os alunos percebam 

necessidade de compreender a ciência como parte integrante do processo de conhecimento. 

Na sexta pergunta, foram relacionados diversos temas sobre os quais os alunos 

gostariam de falar. Nesta questão, seguindo as expectativas dos alunos, as respostas foram 

dispostas na rede semântica. 

 

Figura 10 – Rede semântica dos temas sócio científicos da questão 6 
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Fazendo uma análise geral dos assuntos escolhidos pelos alunos, os que apresentaram 

maior frequência nas respostas dos questionários, foram: alimentos, saúde humana, plantas e 

animais e tecnologia. Em uma menor frequência, apareceram os temas de meio ambiente e 

terra / uso do solo. Esses dois temas estão ligados diretamente aos outros que apresentaram 

uma maior frequência de acordo com as respostas dos alunos. O tema tecnologia está ligado a 

todos os outros temas. Há também uma tríade a partir de uma maior frequência entre os temas 

tecnologia, saúde humana e alimentos. Esta ligação permite observar como a tecnologia faz 

parte deste assunto e como pode ser uma aliada na construção destes conhecimentos. Ao 

pensar na integração destes temas, optou-se em trabalhar “agrotóxicos” como proposta do 

trabalho da pesquisa. Entretanto, para que se obtenha uma aprendizagem mais ampla, e que 

aborde este assunto, escolheu-se trabalhar o conceito de “energia”, pois permeia todos os 

temas escolhidos pelos pesquisados.  

Na sétima pergunta, foi perguntado aos alunos há quanto tempo estão fora da escola. 

As respostas estão dispostas a seguir. 

 

Figura 11- Rede semântica sobre o tempo que os alunos estão fora da escola 
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A variação do tempo que os alunos estão fora do espaço escolar reflete a necessidade 

que estes alunos precisam abandonar a escola, muitas vezes em busca de trabalho e retornam 

à medida que necessitam concluir os estudos e consigam um melhor campo profissional.   

Para Naiff e Naiff (2008), os autores consideram que: 

Há que se pensar em programas que valorizem as representações sociais positivadas 

que relacionam a escola como lugar de produção de saberes e de um futuro melhor, 

mas que contornem o enorme desafio que se faz dessa mesma escola incompatível 

com a realidade cotidiana de jovens e adultos que precisam de seus serviços (p. 

406). 

 

A necessidade de abandonar a escola passa por vários motivos na vida destes alunos. 

Porém sabem que o retorno à escola é necessário para que possam ter novamente o direito à 

cidadania. A conclusão dos estudos, para estes alunos é motivo de orgulho e retomada da 

dignidade.  Além disso, ao concluir os seus estudos, entendem que é possível galgar novos 

caminhos em busca da sua realização profissional, uma vez que a realização pessoal passa 

pela conclusão da escola. 

Para Naiff e Naiff (2008), existe um “ciclo vicioso” entre educação e trabalho: 

A necessidade de abandonar a escola para trabalhar e a posterior constatação de que, 

como ficou com baixa escolaridade, encontrará significativas dificuldades em 

conseguir melhores posições profissionais, mantendo por vezes gerações 

aprisionadas ao trabalho informal e aos subempregos (p. 406). 

 

A questão oito indaga se a escola atende às expectativas do aluno e quais seriam estas 

expectativas. 
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Figura 12- Rede semântica sobre as expectativas da escola na visão dos alunos 

Quando analisamos as respostas dos alunos a partir da rede semântica (Fig. 12), o 

aluno ainda acredita na escola como forma libertadora. O sistema de representação articula 
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em um todo coerente as contradições entre ideologia e realidade, e assegura sempre sua 

função de legitimação do sistema e de justificação de práticas (GILLY, 2003, p. 236). 

A credibilidade da escola é verídica e pode ser vista nas respostas destes alunos da 

EJA, como a única forma de progredirem na sua vida pessoal e profissional. Por isso, para 

Naiff e Naiff (2008), a escola destinada a jovens e adultos vem ser uma esperança de resgate 

do que lhes foi negado, significando muitas vezes orgulho e expectativas de um mundo 

melhor. 

Contudo, ao mesmo tempo que os alunos acreditam na escola, uma parte destas 

respostas nega a atividade escolar atendendo às suas expectativas. Para outros alunos da EJA, 

a escola além de não atender às suas expectativas, seu ensino é insuficiente, vago, possui uma 

conclusão rápida e não dá base para concursos. 

Quanto às respostas do “ensino insuficiente”, “vago” e que “não dá base para 

concursos”, deve-se considerar a questão dos conteúdos que são abordados na EJA, por conta 

do período reduzido pela metade em relação ao ensino médio regular. Com isso, os conteúdos 

abordados na EJA ficam à escolha do professor. O aluno, no seu olhar crítico a respeito do 

que é ensinado, percebe que o conteúdo abordado na EJA não traz para ele qualquer 

significado que possa contribuir para o seu crescimento. Isso torna para ele o ensino vago, 

voltado apenas para a conclusão dos estudos.  

Em relação à questão nove, foi perguntado aos alunos se utilizam a tecnologia na 

escola e de que tipo.  
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Figura 13- Rede Semântica sobre a utilização de tecnologias na escola 

 

Quanto a respostas dos alunos, a utilização dos aparatos tecnológicos fica restrita à 

tecnologia que utilizam de forma cotidiana, como o celular e o tablet (Fig. 13). Associam o 

uso de outras formas de tecnologia ao uso de Datashow, a utilização da internet, e de recursos 

que a escola oferece, como a utilização da robótica (Lego) e de uma ferramenta que 

possibilita o ensino de matemática de forma mais lúdica (Mangahigh) disponível na escola. É 

necessário esclarecer aos alunos que existem diferentes formas de tecnologias que mudam de 

acordo com a cultura existente, precisando ser pensada de uma forma crítica. Dentro do 

ambiente escolar, a tecnologia pode possibilitar novos caminhos para proporcionar aos alunos 

mudanças sociais. Essas transformações, principalmente de cunho tecnológico, trazem 

implicações sociais na construção do conhecimento (BERNARDINO, 2015, p. 21). Utilizar a 

tecnologia no ambiente escolar, sem refletir sobre a ação pedagógica a qual deseja alcançar, 

faz da tecnologia apenas uma ferramenta lúdica sem nenhum significado em meio a uma 

sociedade imersa a uma gama de informações que são disponibilizadas todos os dias. Aos 

alunos, vale uma disseminação do conceito e significado das tecnologias, qualquer recurso 

que possa facilitar uma ação pode ser visto como uma forma tecnológica de ser.  Deixando 

para os alunos a reflexão de que o uso das tecnologias não são a salvação para os problemas 

do mundo. 
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Com relação à última questão, foi perguntado aos alunos sobre o que pensam em 

relação às atividades que podem ser realizadas com as tecnologias em sala de aula. 

 

Figura 14- Rede Semântica sobre as representações dos alunos do uso da tecnologia na escola 

 

Pelas respostas dos alunos e o resultado da rede semântica (Fig. 14), associam à 

melhor aprendizagem o uso das tecnologias como motivação e facilitador da compreensão dos 

conhecimentos. Os alunos não apresentam uma posição crítica em relação ao uso da 

tecnologia, entendendo que ao utilizar estes recursos tecnológicos, os interesses ao seu redor 

tendem a dar certo no processo de uso. A representação acerca da tecnologia a configura 

como salvacionista da educação, não trazendo julgamento negativo sobre ela ou 

problematizando seu papel na transformação do mundo e no seu desenvolvimento social e 

ético.  

 O desenvolvimento social o qual os alunos se propõem está ligado ao conhecimento 

científico-tecnológico, que deve ser repensado no campo do ensino de ciências. Segundo 

CACHAPUZ et al (2005), muitos especialistas na área de Ensino de Ciências concordam que 

existe uma urgência para que se promova a alfabetização científica para os cidadãos em geral. 

A partir deste desenvolvimento, não somente os alunos da EJA, como todos os envolvidos e 

comprometidos com a educação, pode-se pensar em mudanças significativas na sociedade 

atual em que vivemos. 
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6.3 – INTERVENÇÃO DIDÁTICA 

 

6.3.1 -  Primeiro Modelo Experimental e Vídeo 

 

O processo de construção da intervenção didática foi elaborado a partir dos resultados 

da rede semântica número 6 (Fig. 10), que questionava aos alunos sobre quais temas 

gostariam de falar. Após a análise dos resultados foi observado, pela frequência em que os 

temas aparecem, nesta rede semântica houve a formação de uma tríade entre os temas 

alimentos, saúde humana e meio ambiente. A partir destas informações, e das representações 

dos alunos, justifica-se trabalhar com o tema “energia” 

A ideia do experimento foi gerada durante a aula de biologia quando a temática da 

aula era energia. Para montar o primeiro modelo experimental em sala, foram usados 

materiais utilizados no cotidiano, o que demonstra que para a realização do experimento não é 

necessário um local especial, muito menos produtos específicos para sua produção. O objetivo 

deste recurso é discutir a transformação de energia potencial gravitacional em energia 

cinética, analisando assim a situação física a partir do tema conservação de energia. Neste 

experimento, o intuito era discutir com os alunos o conceito de energia em suas vertentes 

(energia mecânica, energia potencial e energia cinética).  

À medida que a bola era lançada de uma determinada altura, deslizava pela canaleta, 

construída por régua e fita adesiva, assim ocorria o deslocamento do copo com o qual a bola 

se encontrava. Este deslocamento tinha uma velocidade cada vez maior proporcional à altura. 

Para promover esta ação de uma maior velocidade no deslocamento, eram colocados livros, 

que funcionavam como suporte para altura. Foi questionado aos alunos o que entendiam sobre 

o conceito de energia. Dentre as respostas, anotadas em um diário de bordo, foram citadas 

“energia serve pra gente se movimentar”; “energia é a luz do sol”; “energia é algo pra 

gente ficar vivo”. Num segundo momento, no início do experimento foi questionado a eles o 

que aconteceria com o copo, quando a bola descesse a canaleta. Neste momento, os alunos 

foram unânimes ao responderem que ia ocorrer o deslocamento do copo, mas não citaram se 

existia ali alguma energia. Ao realizar o aumento da altura da canaleta, foi mais uma vez 

questionado o que aconteceria com o copo, e a resposta foi a mesma da questão anterior “o 

copo irá se mexer”, “vai levar o copo pra longe”. Quando viram o processo acontecer nos 

dois momentos, perceberam que ocorria um deslocamento maior em função da altura e que a 
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diferença influenciava na velocidade que a bola deslizava a canaleta. A partir deste momento, 

foi explicado aos alunos o que estava acontecendo, ou seja, a relação entre o conceito de 

energia e os tipos de energia que ali estavam atuando.  

Estes conhecimentos que os alunos já possuem já era defendido por Freire na década 

de 60, ao afirmar ser necessário utilizar os conhecimentos prévios que os alunos possuem 

sobre um determinado conhecimento. Que a educação deve ser voltada para a autonomia do 

aluno. São estas representações que os alunos possuem que devem ser relevantes no processo 

de ensinar. Nesta proposta de utilização de um experimento, as possibilidades de participação 

dos alunos aumentam, pois o que estão estudando dentro do campo das ciências naturais fica 

melhor observado quando utilizamos esta ferramenta. Esta prática educativa é defendida por 

Oliveira e Queiroz (2013, p. 37), como práticas que “favorecem dinâmicas participativas, 

processos de diferenciação pedagógica utilização de múltiplas linguagens e estimulam a 

construção coletiva ”. 

Estas práticas podem partir de uma ação conjunta entre professores ou de forma 

individual. Atividades estas, que podem ser complementadas com outras ferramentas que 

possam contribuir a este processo de formação.  

Num outro momento, como parte da sequência didática proposta, foi apresentado o 

filme “O Veneno está na mesa”
5
, utilizado como uma outra forma de atender o que se obteve 

de resultado da análise dos temas sociocientíficos. Traz uma problematização no consumo 

diário de agrotóxicos pela população de forma agressiva e dolorosa que as empresas 

responsáveis pela produção e comercialização colocam para os consumidores, que não 

percebem como estão sendo contaminados por doses diárias de veneno. Para os 

consumidores, fica difícil saber sobre o veneno, enquanto para os agricultores é óbvio, pois 

são eles que manipulam os produtos. Com isso, O vídeo gerou desconforto aos alunos quando 

compreenderam a quantidade de distintos alimentos que têm grande quantidade de veneno. 

 

Na fala de uns dos alunos foi relatado que “não podemos comer mais nada, pois tudo 

está contaminado”. Foi necessária esclarecer que o consumo dos alimentos é necessário, 

porém podemos fazer escolhas que possam contribuir para a diminuição do consumo destes 

alimentos e, consequentemente influenciará na produção. Outro aluno indagou e falou que a 

                                                           
5
5- Disponível no Youtube pelo link https://www.youtube.com/watch?v=8RVAgD44AGg&t=353s, do cineasta 

Silvio Tendler. Produzido em 2011. 
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utilização era necessária pela quantidade de pessoas no mundo. Neste momento, um aluno se 

colocou declarando que “no nosso país é sempre assim, tudo feito de qualquer jeito”. 

Observa-se na fala dos dois alunos que as propostas colocadas na produção de bens e 

consumo para a população deve ser aceita por todos, pois aparentemente “tudo está bem”. 

Enquanto um reflete uma visão acrítica em relação aos agrotóxicos, o outro possui uma visão 

“acomodada”, demonstrando na sua fala o que acontece no país é sempre errado. É necessário 

pensar sobre estas falas, sobre a ausência do pensamento crítico-reflexivo, sobre as questões 

abordadas em sala, como a falta do exercício da sua cidadania para exigir os seus direitos 

enquanto uma pessoa ativa dentro da sociedade em que vive. A sala de aula é um local de luta 

e que deve ser usada para minimizar estes abismos que existem entre os alunos e suas 

representações sobre estes temas sociocientíficos. É necessária uma alfabetização científica 

multidimensional que inclui conteúdos que relacionam ciência, tecnologia, sociedade e 

ambiente (CACHAPUZ et al, 2005).  

Uma outra fala de um dos alunos foi quanto à dificuldade de acesso a alimentos 

orgânicos: “professora, alimentos orgânicos são muito caros, não tem como comprar”. Mais 

uma vez, a ingenuidade na falta de reflexões mais profunda, por meio do conhecimento eles 

podem ser detentores de suas escolhas diante do mundo. A emancipação se dá a partir do 

momento dos questionamentos e críticas que fazem sobre o que está sendo apresentado para 

eles. A escola possui um papel libertador e emancipatório na vida destes alunos quando se 

permite a uma proposta de ensino que vá contribuir para este processo. 

De acordo com Franco e Novaes (2001), faz-se necessário: 

 

Reconhecer que é central verificar em que cada medida se harmoniza, no cidadão, o 

sujeito do conhecimento com o sujeito social, apto a enfrentar problemas 

relacionados às estratégias de sobrevivência e à sua inserção na comunidade mais 

ampla e no mercado de trabalho. Cabe, assim, articular a escola e vida cotidiana, 

promovendo a formação de um cidadão consciente, historicamente situado, engajado 

com os problemas de seu tempo, dinâmico e participativo. Essa é, em última análise, 

a razão de ser da escola (p. 181). 

 

É nesta perspectiva que a escola assume sua função emancipadora em relação aos 

alunos. É este espírito motivador e questionador que deve ser cultivado com estas propostas 

de ensino que devem ser discutidas de acordo com as necessidades que possuem. Ao pensar 

em uma intervenção que aborde diferentes disciplinas, e ao utilizar a interdisciplinaridade 

como uma proposta de discussão do tema energia com os alunos, fica perceptível o 
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envolvimento e a importância da cultura do diálogo nas discussões e representações sobre os 

temas abordados.  

 

6.3.2 – Vídeo-análise 

A vídeo-análise é um recurso utilizado na experimentação do ensino. É uma proposta 

de filmagem de experimentos. Este recurso pode ser utilizado de forma não somente para 

dinamizar, mas qualificar o processo de ensino em um cenário de baixo custo da educação 

brasileira. Os métodos mais antigos de vídeo-análise, segundo Barbeta (2002) utilizavam uma 

câmera fotográfica e luz estroboscópica para extrair posições de um objeto, por meio de uma 

fotografia de exposição múltipla, um software mais utilizado na vídeo-análise é o Tracker.  

 O Tracker é uma ferramenta de análise e modelagem de vídeo gratuita construída em 

parceria com a Open Source Physics (OSP). Foi projetado para ser usado no ensino de física, 

mas pode ser utilizado em outras áreas do conhecimento. Além disso, este software permite a 

utilização de tecnologias digitais, como o celular para a captura de vídeos, que são passados 

ao Tracker para que sejam analisados. Neste recurso, as imagens podem ser analisadas quadro 

a quadro, de acordo com o objeto de estudo e permitindo assim a análise mais refinada de 

diferentes vertentes do campo da física. O software permite marcar e localizar, em cada 

quadro do vídeo, a posição e o tempo de qualquer parte corpo, dando origem a uma tabela de 

dados (JESUS e SASAKI, 2014). Uma característica fundamental do Tracker: por ser um 

software livre, permite uma série de iniciativas relacionadas à sua apropriação pelos usuários, 

como, por exemplo, a distribuição gratuita de cópias do programa, a tradução para idiomas de 

interesse e a elaboração de diversos manuais de utilização, acarretando vantagens óbvias para 

uso e para divulgação no ambiente escolar (OLIVEIRA et al., 2011). 

 Segundo Covelonni (2009), a tecnologia está se tornando algo cada vez mais presente 

no cotidiano e vários recursos utilizados pela população baseiam-se em sistemas eletrônicos 

mais acessíveis, inclusive nas escolas. Sendo assim, a vídeo-análise pode ser um fator mais 

atraente e de motivação para o estudo de física, além de permitir que o aluno tenha uma 

postura mais ativa na construção de conhecimento (CALLONI, 2010). A utilização da vídeo-

análise neste trabalho vem para corroborar a aplicação de uma tecnologia disseminada entre 

os estudantes, como o celular e um software de fácil acesso e gratuito de computador, pode 

contribuir para o conhecimento dos alunos, pois entende-se que o ensino está voltado “na 
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busca de soluções para problemas consistentemente formulados” (DELIZOICOV, 2005). Isso 

pode colaborar com o processo de ensino do aluno por meio de uma atitude mais protagonista, 

que possa reestruturar suas representações sociais acerca das tecnologias. Vale ressaltar a 

análise das redes semânticas sobre estas representações que os alunos possuem da tecnologia, 

dessa forma compreendem a tecnologia como um recurso que pode ser salvacionista em suas 

ações. 

 

6.3.3 – Etapas e discussão do experimento 

O experimento foi realizado para que os alunos entendessem o processo de 

conservação de energia. Em um primeiro momento, sem a utilização da tecnologia digital. 

Apenas materiais utilizados no cotidiano escolar, tais quais livro, réguas, entre outros. Em um 

segundo momento, houve a repetição do experimento, com o Tracker para novas análises. 

 O experimento era baseado em uma canaleta (construída com régua, tampas plásticas 

de refrigerante e fita adesiva), que estava posicionada por diferentes alturas que poderiam ser 

alteradas conforme o experimento. Para que ocorressem estas alterações, foram utilizados 

livros didáticos, conforme a imagem a seguir: 

Figura 15: Demonstração do experimento para a vídeo-análise 
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 Em outra extremidade da régua, estava posicionado um copo plástico com uma 

abertura, em outra extremidade estava posicionada uma bola de bilhar que ia se deslocar pela 

canaleta e assim promover o deslocamento do copo de acordo com as diferentes alturas, 

conforme a figura a seguir: 

Figura 16: imagem do experimento completo 

 

Todos os vídeos foram realizados pelos próprios alunos o que demonstra a facilidade 

de trabalhar com o programa estabelecido e ainda promover uma autonomia crítica e 

protagonismo. O primeiro vídeo foi estabelecido a partir da altura baseada nos três livros. Nos 

vídeos posteriores, apenas na altura ocorreu modificação a partir da retirada de cada livro em 

cada vídeo. Neste primeiro vídeo foi lançada a bola de bilhar a partir da altura dos três livros, 

quando ocorreu o deslocamento do copo. Após o deslocamento, foram feitas as análises do 

software: 

- O Tracker permite a partir de um ponto de massa estabelecido pontuar as posições do objeto 

durante o seu deslocamento, quadro a quadro criando um mapa de movimento. 

- Estabelece um gráfico em diferentes vertentes do conteúdo de física. Para este trabalho, por 

se tratar de energia, os resultados dos gráficos são baseados em energia cinética. 

De acordo com o primeiro vídeo, o deslocamento da bola de bilhar ocorreu conforme a 

figura 17: 
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Figura 17: Vídeo 1 do Tracker e a experiência de conservação de energia. Os pontos numerados representam os 

quadros em movimento. À direita, uma tabela de dados de acordo com o tempo e a posição. 

 

Observa-se a formação de um gráfico de acordo com o movimento do vídeo:  

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Gráfico estabelecido como resultado da energia promovida em relação ao tempo 

 

Com relação ao segundo vídeo, foi condicionada a retirada de um dos livros, o que 

mudaria a altura e a inclinação. A figura 19 mostra este momento do vídeo, assim como as 

suas marcações. 
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Figura 19: Imagem do vídeo 2, com a diferença de altura 

 

O gráfico deste segundo vídeo demonstrou uma variação no comportamento da bola 

de bilhar pelo caminho percorrido. A figura 20 mostra a variação. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: gráfico do vídeo 2 

O terceiro vídeo possui uma nova variação de altura e, consequentemente, uma 

variação no gráfico. O experimento está posicionado em um dos pontos sobre um único livro, 

conforme a figura a seguir: 
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Figura 21: imagem do terceiro vídeo com a diferença de altura 

 

O gráfico deste vídeo demonstrou pouca variação ao longo do percurso. Somente 

ocorrendo maior variação ao final do percurso, conforme a figura: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: gráfico do vídeo 3 

 

Antes da realização do experimento, foram questionados aos alunos o que aconteceria 

com o copo em cada um dos momentos que ocorresse a mudança da altura. A resposta dos 

alunos ficou dividida, pois parte deles achava que o copo “ia para mais longe” e a outra 

parte, que o copo “ia para mais perto”. A demonstração da atividade possibilita compreender 

na prática respostas e conceitos das representações dos alunos  



   103 

 

Quando o experimento foi realizado, os alunos perceberam o movimento do copo e a 

velocidade com que a bola corria pela canaleta, promovendo assim o deslocamento do objeto, 

sem dizer a que tipo de conteúdo estava ligado às suas observações. Os alunos, em suas falas, 

identificaram que o deslocamento do copo ia cada vez mais longe à medida que a altura era 

cada vez maior. Em algum momento a bola “ia mais longe” e em outro momento a bola “ia 

mais perto”. Um dos alunos participantes disse que a bola ia mais perto, pois “não tinha 

velocidade suficiente”. Neste momento a palavra velocidade ganhou significado, porém não 

conseguiam ainda compreender de forma mais global o que estava acontecendo. É possível 

estabelecer que durante o experimento, os alunos possuíam representações ingênuas sobre 

alguns conceitos da Física, como demonstrado no discurso dos alunos: velocidade e força.  

Entre os três momentos dos experimentos, quando cada um tinha uma altura diferente, 

os alunos viram que a bola de bilhar e o copo se comportavam de formas distintas. À medida 

que as alturas eram modificadas, os alunos começaram a identificar que a altura influenciava 

na velocidade. Em uma das falas dos alunos, quando retirados os livros, deixando apenas um, 

ele disse que a bola não ia correr tanto, porque “não tinha velocidade suficiente”.  

Era visível que com a realização do experimento, a partir de uma gravação feita por 

um celular e analisada por um programa de fácil acesso e de grande qualidade acadêmica, 

poderia gerar reflexões consideráveis para o campo do conhecimento em ciências destes 

alunos. O que torna desafiador ao aluno uma nova proposta de ensino baseado na prática. 

Entendemos que esta forma aumenta a probabilidade de que sejam elaborados conhecimentos 

e sejam desenvolvidas habilidades, atitudes e competências fundamentais para o fazer e 

entender a Ciência (ARAÚJO; ABIB, 2003). 

Em outra oportunidade, após a realização dos três momentos do experimento, foi 

questionado aos alunos o que poderia estar promovendo o deslocamento do copo. Foram 

obtidas as diferentes respostas: “a lei da gravidade”; “a velocidade”; “a força e a 

velocidade”; “o impulso”; “quanto mais alto, mais velocidade e força”. Os alunos falaram 

de outros assuntos da disciplina de física. Eles compreenderam após os vídeos que a bola de 

bilhar ganhava força à medida que ia descendo pela canaleta condicionada pela energia. 

Quando questionados de onde vinha a energia, falaram que vinha da bola de bilhar. Mais uma 

vez questionados de onde vinha a energia da bola de bilhar, disseram que vinha da pessoa que 

tinha colocado a bola na canaleta. 
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O conceito de energia na fala dos alunos quando questionados foi unânime em dizer 

que a energia vinha dos alimentos. A partir deste momento, foi explicado que a energia se 

comporta de formas diferentes em diversos objetos.  

Surgiram falas como “é por isso que quando a gente, por exemplo, não toma café da 

manhã, não almoça se a gente está em casa, a gente tá super bem. Aí, a gente precisa sair 

pra fazer alguma coisa, a pressão abaixa e você fica mal...”  A partir deste momento fica 

evidenciada a conexão que os alunos fazem sobre a energia que vem dos alimentos e a 

importância para a manutenção do corpo. Como professora de biologia, expliquei aos alunos, 

a importância dos nutrientes e das macromoléculas como carboidratos, proteínas e lipídios 

para o organismo e como estes três tipos de alimentos sofrem diferentes reações químicas, 

com gasto e produção de energia, além da sua conservação para manutenção do corpo.  

Em uma outra fala, um dos alunos colocou que: “A mesma coisa quando dorme 

também, exige uma energia também… você precisa também pra ter energia, você vai 

armazenando a energia...”  Esta fala do aluno permite compreender que o conhecimento que 

os alunos possuem sobre o tema energia está inserido ao cotidiano. Esta população chega à 

escola com um saber próprio, elaborado a partir de suas relações sociais e dos seus 

mecanismos de sobrevivência (GADOTTI, 2011, p. 143). Com a demonstração do 

experimento, os alunos conseguiram fazer as suas conexões sobre o tema proposto, expondo 

as suas representações acerca disso e refazendo novas representações que foram partilhadas 

pelo grupo. O aluno da EJA é um aluno que anseia por mudanças e que precisa “ver a 

aplicação imediata do que está aprendendo” (GADOTTI, 2011, p. 47). Com a proposta do 

experimento juntamente com a utilização da vídeo-análise, o aluno consegue obter respostas 

imediatas a partir da vivência em sala de aula. 

Para CACHAPUZ et al (2005), existe uma urgência para que se promova uma 

alfabetização científica para os cidadãos em geral. Esta alfabetização pode ser possibilitada à 

medida que sejam discutidas questões sociais que estão disseminadas na sociedade. É neste 

ponto que a proposta da interdisciplinaridade entra, a fim de contribuir na disseminação destes 

temas pelos professores e educandos. A interdisciplinaridade neste experimento contribui para 

que um tema transversal, como energia, possa ser trabalhado em sala de aula em diferentes 

perspectivas dentro do ensino de ciências.  
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O conceito de energia não é somente vinculado à disciplina de Física, como também 

Biologia e Química, como a própria fala dos alunos indica fortalecendo esta proposta 

interdisciplinar que contribui para o conhecimento ampliado, valorizado e representativo na 

vida dos alunos. Pesquisar e considerar as representações sociais acerca da tecnologia, 

possibilita, segundo Reis (2006), a identificação não só das redes de significado em torno do 

objeto, mas também a visibilidade dos espaços possíveis para a sua transformação. É nesta 

sensibilidade que o trabalho deve ser guiado dentro das representações sociais. E é por esta 

sensibilidade que a interdisciplinaridade caminha, pois, a condição é a de permitir repensar a 

prática pedagógica e refletir sobre a condição do ensino fragmentado.  

Fazenda (2001) considera:  

A interdisciplinaridade como “uma nova atitude diante da questão do conhecimento, 

de abertura à compreensão de aspectos ocultos no ato de aprender e dos 

aparentemente expressos, interdisciplinaridade é essencialmente um processo que 

precisa ser vivido e exercido” (p. 11).  

 

E é por este caminho que a educação de jovens e adultos deve caminhar. Uma 

proposta de ensino qualitativo que não fique inferior ao ensino regular, mas que seja 

equivalente, dentro das especificidades de acordo com o público ao qual está destinado, que 

possa emancipar este aluno ao exercício da cidadania e a proposta traga, como afirma 

GADOTTI (2011, p. 67), a flexibilidade, variedade e informalidade e outros atributos de 

qualquer projeto educacional que vise a abertura de espaço para todas as formas de 

representação social. 

A tecnologia é uma ferramenta que pode agregar condições que favoreçam este 

processo. Porém, a simples existência das TIC não garante um processo pedagógico mais rico 

e desafiador (FERREIRA E BIANCHETTI, 2005, p. 153). É necessário compreender que o 

uso das tecnologias em sala de aula pode fazer com que a aula em questão continue nos 

moldes do ensino tradicional. É o que Freire (1977), dizia sobre o processo de apropriação do 

conhecimento: 

No processo de aprendizagem, só aprende verdadeiramente aquele que se apropria 

do aprendido, transformando-o em apreendido (...) Aquele que é ‘enchido’ por outro 

de conteúdos cuja inteligência não percebe; de conteúdo que contradizem a forma 

própria de estar em seu mundo, sem que seja desafiado, não aprende (p. 28).  
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É necessária uma avaliação do professor na utilização destas tecnologias em sala de 

aula, para que possam ser uma ferramenta que possibilite um conhecimento mais 

enriquecedor e uma nova postura diante das suas práticas pedagógicas. Pretto (1996, p. 115) 

aponta que a tecnologia pode ser utilizada como instrumentalidade. Nesta perspectiva, as 

tecnologias servem para “animar a aula”, “prender a atenção dos estudantes”. Ou seja, não 

existe uma mudança da proposta educacional e sim apenas a utilização de uma tecnologia. 

Uma outra alternativa, é de utilizar as tecnologias da informação e da comunicação como 

fundamento. Ou seja, como um elemento que viabiliza uma nova forma de ser, pensar e agir. 

Sendo possível viabilizar as propostas educacionais de forma construtiva (FERREIRA E 

BIANCHETTI, 2005, p. 155). 

A representação da utilização das TIC como sucessoras do processo educacional 

vigente traz consigo uma intenção salvacionista das políticas educacionais dos dias atuais. 

Para que ocorra uma mudança no cenário atual, é necessário repensar a prática, esquecendo o 

ensino tradicional. Somente assim, a utilização destas novas tecnologias terá o efeito que a 

educação necessita. FERREIRA E BIANCHETTI (2005) apontam que: 

 

É nesse sentido que as TIC podem contribuir, ampliando a rede de conhecimentos 

interconectados, virtualizando novos problemas e atualizando novas soluções. Não 

queremos dizer que as tecnologias são indispensáveis para uma educação interativa, 

pois isso dependerá muito mais de uma predisposição do professor do que da 

presença das TIC, uma vez que os alunos já interagem com a tecnologia (p. 157). 

 

É necessário compreender que não é a utilização de tecnologias que vai permitir a 

interação do aluno com o mundo, pois está voltada para as relações sociais que os sujeitos 

constroem ao longo da sua vida. As representações que os alunos fazem sobre o tema da 

tecnologia valorizam o conhecimento prévio adquirido durante a sua experiência de vida e 

que pode ser compartilhado em práticas de diálogo em sala de aula (GOUVEIA E BRAZ DA 

SILVA, 2016, p. 151). Reconhecer o papel dos educandos como protagonistas deste processo 

é discutir um assunto ligado a temas científicos, podendo proporcionar o que Santos (2008) 

chamou de um conhecimento mais global.  
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A mudança de uma proposta de intervenção didática que contemple as disciplinas do 

ensino de ciências, em um viés interdisciplinar, corrobora a condição de que não cabe um 

ensino fragmentado na educação de jovens e adultos. O professor precisa entender que faz 

parte da prática pedagógica diária uma proposta que consiga alcançar a realidade dos alunos. 

Isso é possível quando o professor, como aponta Gouveia e Braz da Silva (2016), dá voz e vez 

aos alunos que por muito tempo foram silenciados. 

A tecnologia, como objeto de representação social, está imersa na vida dos alunos, 

assim como os problemas socioeconômicos que o mundo atual vive. Estas representações, que 

são histórica e culturalmente construídas ao longo da sua trajetória, só reforçam o caminho de 

que é necessário considerar os conhecimentos prévios, com o auxílio de uma ferramenta 

tecnológica popularizada entre os alunos, como o telefone, pode trazer um diferencial na vida 

deles. É de fundamental importância destacar estas representações dentro da análise do estudo 

piloto como caminhos que apontam a novos estudos. 

Ao identificar estas representações, fica mais contundente elaborar um plano de ensino 

que valide os conhecimentos dos alunos. E que, a partir desta análise, construa-se uma 

proposta de ensino que possa ser diferenciada. Este inquérito psicossocial realizado com o 

auxílio do questionário traz representações substanciais sobre como a tecnologia é 

caracterizada como um objeto de representação social dentro dos sujeitos da EJA. Esta 

representação ingênua dos alunos da EJA, do objeto de pesquisa, traz uma proposta de 

intervenção didática a fim de proporcionar uma reestruturação das suas representações, 

tornando o não familiar em familiar (Moscovici, 2003).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para a realização deste trabalho de pesquisa, foram levadas em consideração as 

inquietações e reflexões da pesquisadora de como o ensino da educação de jovens e adultos é 

realizado. Além disso, quais os conteúdos devem ser ministrados a esta modalidade, que 

possui particularidades em relação ao ensino e ao tempo de estudo. Procurou-se identificar, à 

luz das representações sociais, nos discursos apresentados pelos alunos da EJA, quais as 

expectativas destes sobre a escola e a tecnologia. 

Com base na Teoria das Representações Sociais, descritas por Moscovici (2015), foi 

possível identificar a tecnologia como um objeto de representação social no discurso dos 

alunos, fato verificado quando os alunos assumem a tecnologia como salvacionista e 

redentora, o que acaba por produzir discursos contraditórios e conflituosos. Além disso, na 

análise dos discursos dos alunos, a tecnologia aparece assumindo relações de poder dentro 

deste grupo social, a partir da sua importância ao mobilizar este grupo em torno do objeto de 

representação. 

A investigação dos temas sócio-científicos permitiu dar voz aos alunos que possuem 

necessidades de se aprofundar em conhecimentos que estão além da sala de aula. Ficou 

evidenciado que o currículo que a EJA possui não atende às necessidades dos alunos. Ao 

permitir que o aluno seja protagonista do processo de escolha do que deseja aprender em sala, 

há um novo olhar sobre o conhecimento.  

Foi a partir da revisão de literatura, ancorada nos estudos sobre tecnologia, 

interdisciplinaridade e ensino de ciências na EJA, que as inquietações passaram a ser 
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compreendidas e deram sentido à necessidade de entender como o ensino de ciências dentro 

desta modalidade é realizado. 

Para tanto, admite-se que a utilização de um questionário bem elaborado, com público 

definido, pôde alcançar objetivos de extrema relevância que contribuíram com a identificação 

das representações dos alunos. O que tornou possível esta identificação foi sair do discurso 

teórico e ampliar as representações que contribuem para este processo. 

Os resultados das redes semânticas em relação às perguntas 5 e 6 do questionário 

trazem questionamentos semelhantes. Contudo, em relação à quinta pergunta, esta se propõe a 

conhecer temas que os alunos querem discutir em sala de aula conquanto a sexta pergunta, 

traz um questionamento sobre quais assuntos gostam de falar, independentemente de estarem 

ou não no espaço escolar. O que trouxe a elaboração de redes com resultados próximos, mas 

de perguntas diferentes. Com este resultado, foi possível pensar em uma proposta de 

intervenção didática, baseada nos conceitos interdisciplinares, discutido por autores como 

Hilton Japiassu, Ivani Fazenda e Olga Pombo.  

A atitude interdisciplinar deve ser encarada como uma quebra de barreiras, empecilhos 

capazes de impedir que o conhecimento possua um olhar mais amplo, que traga, de fato, 

significados aos alunos.  

Dentro do campo das ciências naturais, alguns conceitos podem ser disseminados sem 

que haja uma compartimentalização dos conteúdos. A proposta de trabalhar com um tema 

interdisciplinar, como Energia, traz ao ensino de ciências possibilidades de ampliação do 

conhecimento não restrito às disciplinas.  

A utilização de um software de fácil acesso e alta qualidade permitiu a análise feita a 

partir de um experimento que reunia objetos de uso cotidiano. O ensino de ciências pode se 

tornar mais motivador, sem a obrigação da utilização de um laboratório. Ficou evidenciado 

que o uso da tecnologia, em particular das tecnologias digitais, pode possibilitar caminhos 

dentro do ensino de ciências que permitem novos conhecimentos aos alunos. 

A educação de jovens e adultos historicamente apresenta questões que trazem, em sua 

essência, a luta de classes. Ela foi erguida em cima de um contexto histórico marcado pelas 

desigualdades sociais, o que trouxe à EJA um modelo de ensino pautado em processos 
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educacionais antigos. Durante muito tempo, a EJA foi vista como uma forma de o Estado 

sanar a dívida que possui pela falta de um projeto educacional que atendesse a todos 

devidamente. Os alunos desta modalidade entendem a escola como um local de possibilidade 

de mudança de vida, que pode trazer benefícios e ascensão social. Contudo, a EJA ainda nos 

dias de hoje é vista para acelerar os estudos daqueles que, por diversos motivos, tiveram que 

abandonar a escola na idade apropriada. 

O ensino da EJA precisa ser qualitativo e este ponto é compreendido a partir do 

momento em que ela passa a ser vista como uma modalidade emancipatória que visa 

compreender o indivíduo e as suas necessidades. Não é possível conceber a EJA como um 

projeto educacional que atende às demandas do mundo do trabalho. As demandas da EJA 

perpassam por um projeto educacional contextualizado, que permita ao aluno um olhar crítico 

dentro da sociedade; não por uma proposta de ensino que seja voltada à formação de um 

“cidadão produtivo” (FRIGOTTO, 2007, p. 1131), ou seja, um cidadão que atenda às 

necessidades do capitalismo.  

A partir dos resultados obtidos, ocorreram desdobramentos dos elementos desta 

pesquisa, que foram submetidos em periódicos e eventos da área. Nesta mesma perspectiva, 

este trabalho aponta a continuidade dos estudos em relação à EJA em um novo formato (Nova 

EJA), já proposto a partir do reconhecimento de saberes voltados para o mundo do trabalho, o 

que provoca novos questionamentos sobre este processo de ensino e as representações sociais 

dos alunos sobre esta nova metodologia. 

Concluindo esta pesquisa, podemos apontar que o ensino de ciências dentro da 

educação de jovens e adultos pode assumir um papel emancipatório a partir de um viés 

interdisciplinar. Contudo, é necessário considerar o contexto no qual os sujeitos de pesquisa 

estão inseridos e assim possibilitar mudanças relevantes nesse processo de ensino. O 

professor continua apresentando-se como mediador deste processo, buscando promover um 

ensino de ciências com significados para o aluno da EJA, fazendo com que assim, esses 

consigam ser protagonistas da sua própria história. 
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Questionário Piloto de Pesquisa 
 

Nome:_______________________________________________________   Idade _____ 

Sexo: ____________         Profissão ________________________   Fase ______________ 

 

1- Qual a importância da escola para você? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2- O que você espera para seu futuro? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3-Em que você acha que a escola pode contribuir em sala de aula para o seu futuro? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4-Qual a importância da ciência para a sua vida? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5-Quais os temas científicos você gostaria de discutir? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6- Sobre o que gosta de falar: 

 

(   ) saúde humana 

(   ) meio ambiente 

(   ) alimentos 

(   ) doenças 

(   ) água 

(   ) terra/uso do solo 
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(   ) tipos de poluição 

(   ) desastres ambientais 

(   ) tecnologia 

(   ) plantas e animais ( biodiversidade) 

(   ) ética 

(   ) política 

(   ) tecnologias industriais 

(   ) problemas mundiais 

(   ) redes sociais 

(   ) novas tecnologias 

 

7- Há quanto tempo está fora da escola? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

8- A escola atende às suas expectativas? Quais? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

9- Você utiliza as tecnologias na escola? Qual (is)? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

10- O que você pensa sobre as atividades que podem ser realizadas com as tecnologias em sala de 

aula? 

______________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE II 

 

Ministério da Educação (MEC) 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) 

Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) 

Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ensino de Ciências           

(PROPEC) 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Título do projeto As Tecnologias digitais na Educação de Jovens e Adultos – Um novo olhar sobre a práxis 

pedagógica 

Pesquisador responsável: Simone Caires Nascimento 

Instituição: INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - IFRJ 

Telefones para contato: 21- 98056-1243 

E-mail: sicaires@gmail.com 

Nome do voluntário: ______________________________________________________ 

Idade: ____ anos R.G. _______________________ 

Responsável legal (quando for o caso): _______________________________________ 

R.G. Responsável legal: _________________________ 
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O Sr. (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada “As Tecnologias digitais na 

Educação de Jovens e Adultos – Um novo olhar sobre a práxis pedagógica”, de responsabilidade do (a) 

pesquisador (a) Simone Caires Nascimento, que tem como objetivo principal proposta investigar o papel das 

tecnologias, em particular das tecnologias digitais, no Ensino de Jovens e Adultos (EJA), à luz da Teoria das 

Representações Sociais, buscando compreender os sentidos que lhes são atribuídos, visando novas possibilidades 

para o ensino das ciências. Este é um estudo baseado em uma abordagem qualitativa que envolverá a aplicação 

de um questionário para a coleta de dados, e não oferece nenhum risco aos participantes.  A pesquisa terá 

duração de 24 meses, com término previsto para janeiro/2018. 

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será 

divulgado o seu nome. Quando for necessário exemplificar determinada situação, sua privacidade será 

assegurada. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados apenas em 

produções científicas. 

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você poderá recusar-se a responder qualquer 

pergunta ou poderá desistir de participar da pesquisa, e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum 

prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. Sua participação nesta pesquisa consistirá em 

responder perguntas de um questionário e/ou sob a forma de entrevista, que poderá ser gravada em áudio para 

posterior transcrição, e suas respostas serão guardadas por até cinco anos e incineradas após esse período. 

O Sr. (a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. O benefício relacionado à sua 

participação será o aumento do conhecimento científico para a área de ensino de ciências. 

O Sr. (a) receberá uma cópia deste termo no qual constam os dados de identificação do pesquisador responsável, 

podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. Desde já 

agradeço! 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter ciência 

deste termo e concordo em participar como voluntário do projeto de pesquisa acima descrito. 

OU 

Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, responsável legal 

por ______________________________________, RG nº _____________________ declaro ter ciência deste 

termo e concordo com a sua participação como voluntário no projeto de pesquisa acima descrito. 

___________________________, _____ de _______________ de ________. 

______________________________________      ______________________________________ 

Participantes da pesquisa ou responsável legal         Pesquisador responsável 


