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RESUMO 
 

Este projeto de pesquisa abordou a temática sobre a utilização de metodologias no 
ensino de ciências naturais na Educação de Jovens e Adultos, tendo como objetivo 
geral analisar as metodologias utilizadas no ensino de Ciências na Educação de 
Jovens e Adultos da Escola Municipal Luiz Geolás de Moura Carvalho e como 
objetivos específicos identificar as metodologias aplicadas no ensino de Ciências 
Naturais na Educação de Jovens e adultos; verificar se os alunos notam que a 
metodologia aplicada nas aulas de Ciências Naturais tem tido aplicabilidade para a 
vida cotidiana. Desenvolveu-se através de pesquisa bibliográfica e de campo por 
meio de uma abordagem qualitativa e quantitativa. Teve como público alvo os todos 
os discentes de 4ª e 3ª etapas da educação de jovens e adultos teve como 
instrumentos de coletas de dados questionários aplicados aos alunos. Para a 
interpretação dos resultados, foram utilizados gráficos, tabelas, análises de 
questionários. Os resultados obtidos apontam que na escola pesquisada prevalece o 
método de ensino tradicional com enfoque a técnicas que priorizam a memorização 
de conceitos que não facilitam o aprendizado dos alunos. 
 
PALAVRA CHAVE: Metodologias. Ciências Naturais. Educação de Jovens e 
Adultos. 
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ABSTRACT 

This research project addressing the issue on the use of methodologies in teaching 
natural sciences in the Youth and Adult Education, with the main objective to analyze 
the methodologies used in science teaching in the Youth and Adult Education of the 
City School Luiz Geolás de Moura Carvalho and specific objectives identify the 
methodologies applied in the teaching of Natural Sciences in Youth and adults; verify 
if the students notice that the methodology applied in the Natural Sciences classes 
has had applicability to everyday life. It was developed through literature and field 
research through a qualitative and quantitative approach. Had as target the all the 
students of 4th and 3rd stages of youth and adult education has as instruments of 
data collection questionnaires applied to students. In interpreting the results, graphs 
were used, tables, questionnaires analysis. The results show that in school 
researched prevails the traditional teaching method focusing techniques that 
emphasize memorization of concepts that do not facilitate student learning. 
 
KEY WORD: Methodologies. Natural Sciences. Youth and Adult Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento psicológico é um processo que dura toda vida e que a 

idade adulta é rica em transformação. Nessa perspectiva de educar para a cidadania 

e resgatar a autoestima da educação da Educação de Jovens e Adultos (EJA), o 

educador precisa ser o condutor de raciocínio, o incentivador de interatividade, o 

investigador de espírito dos componentes científicos e o facilitador das mais diversas 

atividades encaminhando a produção de conhecimentos dentro e fora da sala de 

aula.  

Alunos da EJA, em grande maioria, são trabalhadores, que muitas vezes, 

começaram a trabalhar muito cedo, conforme as condições de baixa renda da 

família, onde muitos pais saem para o trabalho diário levando-os consigo, fazendo 

com que muitos deles se tornem responsáveis pelas crianças menores e outros no 

trabalho pesado do dia-a-dia dos pais no campo. Estes alunos trazem consigo uma 

visão de mundo influenciada por seus traços culturais de origem e por sua vivencia 

social, familiar e profissional, destacando-se dois conhecimentos originados das 

experiências de vida dos alunos: o saber sensível e o saber cotidiano. 

Portanto promover a qualificação social e profissional dos alunos da EJA no 

contexto da diversidade brasileira deve ter como ponto e partida, o prazer de 

aprender sobre a dinâmica sociocultural e o processo produtivo em que estejam 

envolvidos esses sujeitos da escola. Cabe à escola procurar entender as diversas 

formas metodológicas de aplicação no ensino de ciências na EJA, e desenvolver o 

conhecimento de metodologias para trabalhar os conteúdos e a construção de novos 

saberes que possibilitem explicar, esclarecer e solucionar os questionamentos feitos 

pelas necessidades particulares de cada um e para integrar-se à sociedade letrada 

da qual fazem parte por direito. 

O ensino na EJA como prevê a Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 deve 

propiciar oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características 

do alunado, seus interesses, condições de vida e trabalho, desta forma entende-se 

que o professor deverá adotar metodologias que permitam seus alunos vivenciar o 

conteúdo aprendido na sala em suas vidas cotidianas, assim como, aplicar parte do 

conhecimento adquirido para resolver situações problemas do seu dia-a-dia e 

apropriar-se de conhecimentos mínimos necessários para compreender os 

fenômenos que os cercam. 
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 É comum, principalmente após o primeiro semestre, o elevado índice 

de evasão nesta modalidade de ensino, entre outros fatores, relacionadas à falta de 

metodologias atrativas ao público recebido na educação noturna, formado por jovens 

e adultos, donas de casas e trabalhadores que tem como expectativa receber um 

ensino que lhes sirva para sua vida prática. 

Assim, este trabalho tem como objetivo geral analisar as metodologias 

utilizadas no ensino de Ciências na Educação de Jovens e Adultos da Escola 

Municipal Luiz Geolás de Moura Carvalho, no intuito de alcançar novos rumos para a 

educação dos alunos da e como objetivos específicos: Identificar as metodologias 

aplicadas no ensino de Ciências Naturais na Educação de Jovens e adultos; 

Verificar se os alunos notam que a metodologia aplicada nas aulas de Ciências 

Naturais tem fornecido serventia para a vida cotidiana. 

Portanto, teve-se como problema de investigação que norteou esta pesquisa: 

As metodologias utilizadas no ensino de Ciências Naturais na Educação de Jovens e 

Adultos têm dado resultados satisfatórios para a vida prática dos alunos? 

 

  



9 
 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Analisar as metodologias utilizadas no ensino de Ciências na Educação 

de Jovens e Adultos da Escola Municipal Luiz Geolás de Moura Carvalho. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar as metodologias aplicadas no ensino de Ciências Naturais 

na Educação de Jovens e adultos; 

 Verificar se os alunos notam que a metodologia aplicada nas aulas de 

Ciências Naturais tem tido aplicabilidade para a vida cotidiana. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Piaget (2001) afirma que a afetividade é a energia de ação. Sem motivação e 

interesse, fica comprometida a aprendizagem dentro do ensino na EJA, em que a 

vida não pode ser pensada fora do espaço de relações que criamos e que 

acolhemos. Esse espaço não é apenas uma relação humana, mas também natural.  

Portanto, precisamos optar por um ensino de prazer, ou seja, prazer de 

ensinar, prazer de aprender. 

A educação de Jovens e Adultos é oferecida a pessoas que retornam aos 

estudos depois de adultos, pessoas protagonistas de histórias reais e ricas em 

experiências vividas. Homens e mulheres que chegam ao ambiente escolar, com 

crenças e valores já constituídos, com traços de vidas, origens, idades, vivências 

profissionais, históricos escolares, ritmos de aprendizagem e estruturas de 

pensamentos completamente variados. 

Alunos e alunas da EJA, em grande maioria, são trabalhadores, que muitas 

vezes, começaram muito cedo a trabalhar, conforme as condições de baixa renda da 

família, onde muitos pais saem para o trabalho diário levando-os consigo, fazendo 

com que muitos deles se tornem responsáveis pelas crianças menores e outros no 

trabalho pesado do dia a dia dos pais no campo. 

A responsabilidade de trabalho para muitos, começa mais cedo como, cuidar 

da terra, das plantas, dos animais, ou seja, a maioria dos alunos são trabalhadores 

que chegam as aulas após um dia de trabalho. Portanto, a escola passa a ser um 

espaço de sociabilidade, de transformação social, de construção, de conhecimento 

tornando o aluno mais capaz de agir de forma autônoma dentro da escola que lhe 

convém. 

As aproximações com as teorias da aprendizagem devem ser, portanto, muito 

cuidadosa, procurando perceber que a escola não pode ser um espaço de ensaios 

pedagógicos imersos na incerteza. Ademais não se pode entender que o espaço da 

sala de aula seja essencialmente experimental, no sentido de adquirir qualquer tipo 

de resultado. Ao contrário, o espaço escolar é o mais privilegiado em relação à 

certeza da aprendizagem revestida de toda sorte de zelo. O pesquisador, por vezes, 

reluta em compreender as especificidades da prática pedagógica e é tentado a ver 

no professor um pesquisador imperfeito ou incompleto, em vez de um profissional 

investido de um ofício essencialmente diverso (BIZZO, 2009). 
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Ainda, segundo Bizzo, (2009), a questão que se coloca é definir o que ensinar 

nas aulas de ciências. Sendo que, para ele a ciência é entendida como uma forma 

de criar conhecimentos com certas características, e os procedimentos adotados, 

será certamente diferente, pois não se trata de estabelecer uma distinção nítida 

entre o bem e o mal, mas, sobretudo, definir um ponto de chegada que seja 

reconhecível e aceitável por todos os envolvidos nas atividades de ensino-

aprendizagem. 

Um curso de Ciências, mesmo que contextualizados no ensino fundamental, 
não pode ter um objetivo simples de transmissão de informações, por mais 
corretas que sejam, pois isso comprometeria a compreensão do que é a 
própria ciência como empreendimento humano. Os alunos que são levados 
a memorizar fatos, informações e termos técnicos, desenvolverão uma 
noção de ciência como se ela fosse uma compreensão segura, imutável e 
indiscutível, consequência inevitável do uso da “razão pura” o que limitará 
seu aprendizado em etapas posteriores de estudos assim como sua 
atuação social. (BIZZO, 2009. p.29). 

   

Segundo Freire (1996) a concepção popular da educação básica de jovens e 

adultos, parte desde os anos 50 até hoje, os materiais didáticos utilizados em 

programas de EJA ainda não superaram uma visão infantilizada da educação de 

adultos. Segundo ele é uma humilhação para um adulto ter que estudar como se 

fosse uma criança, renunciando a tudo o que a vida lhe ensinou.  

É preciso respeitar o aluno através de uma metodologia apropriada, uma 

metodologia que resgate a importância da sua biografia. Nisso temos que considerar 

o que distingue um jovem de um adulto. Os jovens e adultos que estudam na EJA já 

foram desrespeitados uma vez quando tiveram seu direito à educação negada. Não 

podem agora, ao retomar sua instrução, serem humilhados mais uma vez por uma 

metodologia que lhes nega o direito de afirmação de sua identidade, de seu saber, 

de sua cultura. Por isso, essa inclusão do jovem e do adulto, precisa ser uma 

inclusão com uma nova qualidade. Não é a qualidade da escola que eles não 

frequentaram quando eram crianças. Não se trata de uma qualidade formal, mas de 

construir uma qualidade social e política.  

É uma nova escola, uma escola para jovens e adultos. Ressalta-se ainda, 

segundo Gadotti (1996) que é preciso esforço, lucidez e força para construí-la. Será 

preciso muito diálogo, respeito, competência também. Os jovens e adultos 

trabalhadores lutam para superar suas condições de vida (moradia, saúde, 

alimentação, transporte, emprego, etc.) que estão na raiz do problema do 

analfabetismo. O desemprego, os baixos salários e as péssimas condições de vida, 
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comprometem o seu processo de alfabetização. Fala de "jovens e adultos" referindo-

se à "educação de adultos", porque aqueles que frequentam os programas de 

educação de adultos são majoritariamente os jovens trabalhadores. Sendo que, o 

analfabetismo é a expressão da pobreza, consequência inevitável de uma estrutura 

social injusta.  

Segundo Gadotti (1996), seria ingênuo combater o analfabetismo sem 

combater suas causas: é preciso partir do conhecimento das condições de vida do 

analfabeto, sejam elas as condições objetivas, como o salário, o emprego, a 

moradia, sejam as condições subjetivas, como a história de cada grupo, suas lutas, 

organização, conhecimento, habilidades, enfim, sua cultura. Mas, conhecendo-as na 

convivência com ele e não apenas "teoricamente". Não pode ser um conhecimento 

apenas intelectual, formal.  

O sucesso de um programa de educação de jovens e adultos é facilitado 

quando o educador é do próprio meio. Um programa de educação de adultos, por 

essa razão, não pode ser avaliado apenas pelo seu rigor metodológico, mas pelo 

impacto gerado na qualidade de vida da população atingida. A educação de adultos 

está condicionada às possibilidades de uma transformação real das condições de 

vida do aluno-trabalhador. Os programas de educação de jovens e adultos estarão a 

meio caminho do fracasso se não levarem em conta essas premissas, sobretudo na 

formação do educador. Para Gadotti (1996) o analfabetismo não é doença ou "erva 

daninha", como se costumava dizer entre nós. É a negação de um direito ao lado da 

negação de outros direitos. O analfabetismo não é uma questão pedagógica, mas 

uma questão essencialmente política. Quem é o educador de jovens e adultos? Já 

foi comprovado que, sendo o educador do próprio meio, facilita muito a educação de 

jovens e adultos.  

Contudo, nem sempre isso é possível. É preciso formar educadores 

provenientes de outros meios não apenas geográficos, mas também sociais. 

Todavia, no mínimo, esses educadores precisam respeitar as condições culturais do 

jovem e do adulto analfabeto. Eles precisam fazer o diagnóstico histórico-econômico 

do grupo ou comunidade onde irão trabalhar e estabelecer um canal de 

comunicação entre o saber técnico (erudito) e o saber popular. Ler sobre a 

educação de adultos não é suficiente.  

É preciso entender, conhecer profundamente, pelo contato direto, a lógica do 

conhecimento popular, sua estrutura de pensamento em função da qual a 
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alfabetização ou a aquisição de novos conhecimentos tem sentido. Todavia não se 

pode medir a qualidade da educação de adultos pelos palmos de saber 

sistematizado que foram assimilados pelos alunos. Ela deve ser medida pela 

possibilidade que os dominados tiveram de manifestar seu ponto de vista e pela 

solidariedade que tiver criado entre eles.  

Daí a importância da organização coletiva. É preciso criar o interesse e o 

entusiasmo pela participação: o educador popular é um animador cultural, um 

articulador, um organizador, um intelectual (no sentido gramsciano). O educador 

popular não pode ser nem ingênuo e nem espontaneísta. O espontaneísmo - 

princípio que consiste em ficar esperando que a mudança venha de cima, sem 

esforço, sem disciplina, sem trabalho - é sempre conservador.  

O educador popular, no contato direto com a cultura popular, descobrirá 

rapidamente a diferença entre espontaneísmo e a espontaneidade que é uma 

característica positiva da mentalidade popular. Construímos o futuro a partir de um 

lugar, isto quer dizer que é a partir de uma referência local que é possível pensar o 

nacional, o regional e o internacional. Nós, os latino-americanos, temos uma longa 

experiência de regimes autoritários tentando impor uma "identidade nacional", sem 

levar em conta a mentalidade popular, muitas vezes baseando-se em pressupostos 

autoritários como o conceito de "segurança nacional". Conhecemos o mundo, 

primeiro através de nossos pais, através do nosso círculo imediato e só depois é 

que, progressivamente, alargamos nosso universo. O bairro, e logo em seguida, a 

cidade, são os principais meios educativos de que dispomos.  

A cidade é a nossa primeira instância educativa. É ela que nos insere num 

país e num mundo em constante evolução. Não se trata de negar o acesso à cultural 

geral elaborada, que se constitui num importante instrumento de luta para as 

minorias. Trata-se de não desprezar e, sobretudo, não matar a cultura primeira do 

aluno. Trata-se de incorporar uma abordagem do ensino aprendizagem que se 

baseia em valores e crenças democráticas e procura fortalecer o pluralismo cultural 

num mundo cada vez mais interdependente.  

Por isso que a educação de adultos deve ser sempre uma educação 

multicultural, uma educação que desenvolve o conhecimento e a integração na 

diversidade cultural. É uma educação para a compreensão mútua, contra a exclusão 

por motivos de raça, sexo, cultura ou outras formas de discriminação. A filosofia 
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primeira na qual o educador de jovens e adultos precisa ser formado é a filosofia do 

diálogo. E o pluralismo é também uma filosofia do diálogo (FREIRE, 1991). 

 Segundo Freire, (1996) o educador democrático não pode negar-se o 

dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua 

curiosidade, sua submissão. Uma de suas tarefas primordiais é trabalhar com os 

educandos a rigorosidade metódica com que devem se "aproximar" dos abjetos 

cognoscíveis. E esta rigorosidade metódica não tem nada que ver com o discurso 

"bancário" meramente transferido do perfil do abjeto ou do conteúdo. É exatamente 

neste sentido que ensinar não se esgota no "tratamento" do objeto ou do conteúdo, 

superficialmente feito, mas se alonga à produção das condições em que aprender 

criticamente é possível. E essas condições implicam ou exigem a presença de 

educadores e de educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente 

curiosos, humildes e persistentes. 

 Faz parte das condições em que aprender criticamente é possível e 

pressuposição por parte dos educandos de que o educador já teve ou continua 

tendo experiência da produção de certos saberes e que estes não podem a eles, os 

educandos, ser simplesmente transferidos. Pelo contrário, nas condições de 

verdadeira aprendizagem os educandos vão se transformando em reais sujeitos da 

construção e da reconstrução do saber ensinando, ao lado do educador, igualmente 

sujeito do processo. Só assim podemos falar realmente de saber ensinando, em que 

o objeto ensinado é apreendido na sua razão de ser e, portanto, aprendido pelos 

educandos. 

   Freire (1991) afirma que a importância do papel do educador, o mérito 

da paz com que viva a certeza de que faz parte de sua tarefa docente não apenas 

ensinar os conteúdos, mas também ensinar a pensar certo. Aí a impossibilidade de 

vir a tornar-se um professor crítico se, mecanicamente memorizador, é muito mais 

um repetidor cadenciado de frases e de ideias inertes do que um desafiador. O 

intelectual memorizador, que lê horas a fio, domesticando-se ao texto, temeroso de 

arriscar-se, fala de suas leituras quase como se estivesse recitando-as de memória - 

não percebe, quando realmente existe, nenhuma relação entre o que leu e o que 

vem ocorrendo no país, na sua cidade, no seu bairro. Repete o lido com precisão, 

mas raramente ensaia algo pessoal. Fala bonito de dialética, mas pensa 

mecanicistamente. Pensa errado. É como se os livros, cuja leitura dedica tempo, não 

tivessem conexão com realidade de seu mundo. A realidade com que eles têm que 
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ver é a realidade idealizada de uma escola que vai virando cada vez mais um lado 

desconectado do concreto.   

Não se lê criticamente como se fazê-lo fosse a mesma coisa que comprar 

mercadoria por atacado. Ler vinte livros, trinta livros. A leitura verdadeira me 

compromete de imediato com o texto que a mim se dá e a que me dou e cuja 

compreensão fundamental me vou tornando também sujeito. Ao ler não me acho no 

puro encalço da inteligência do texto como se fosse ela produção apenas de seu 

autor ou de sua autora. Esta forma viciada de ler não tem nada de ver, por isso 

mesmo, com o pensar certo e com o ensinar certo (FREIRE, 1991).   

Na verdade, quem pensa certo, mesmo que, às vezes, pensa errado, é quem 

pode ensinar a pensar certo. E uma das condições necessárias colocadas por Freire 

(1996) a pensar certo é não estarmos demasiado certos de nossas certezas. Por 

isso é que o pensar certo, ao lado sempre da pureza e necessariamente distante do 

puritanismo, rigorosamente ético e gerador de boniteza, que me parece inconciliável 

com a desvergonha da arrogância de quem se acha cheia ou cheio de si mesmo.  

 Segundo Freire (1996), o professor que pensar certo deixa transparecer aos 

educandos que uma das bonitezas de nossa maneira de estar no mundo e com o 

mundo, como seres históricos, é a capacidade de, intervindo no mundo, conhecer o 

mundo. Mas, histórico como nós, o nosso conhecimento do mundo tem historicidade. 

Ao ser produzido, o conhecimento novo supera outro antes que foi novo e se fez 

velho e se "dispõe" a ser ultrapassado por outro amanhã.   

Daí que seja tão fundamental conhecer o conhecimento existente quanto 

saber que estamos abertos e aptos à produção do conhecimento ainda não 

existente. Ensinar, aprender e pesquisar lidam com esses dois momentos do ciclo 

gnosiológico: o em que se ensina e se aprende o conhecimento já existente e o em 

que se trabalha a produção do conhecimento ainda não existente. A "dodiscência" - 

docência-discência - e a pesquisa, indicotomizáveis, são assim práticas requeridas 

por estes momentos do ciclo gnosiológico (FREIRE, 1991). 

Para Freire (1991) ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, 

 

Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à 
escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, 
sobretudo os das classes populares, chegam a ela - saberes socialmente 
construídos na prática comunitária - mas também, como há mais de trinta 
anos venho sugerindo, discutir com os alunos a razão de ser de alguns 
desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos. Porque não 
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aproveitar a experiência que tem os alunos de viver em áreas da cidade 
descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos 
riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem estar das populações, os 
lixões e os riscos que oferecem à saúde das gentes. Porque não há lixões 
no coração dos bairros rios e mesmo puramente remediados dos centros 
urbanos? Esta pergunta é considerada em si demagógica e reveladora da 
má vontade de quem a faz. É pergunta de subversivo, dizem certos 
defensores da democracia (FREIRE, 1991, p. 22).  

 

Então porque não colocar em discursão com os alunos uma realidade 

concreta a que se deva associar a disciplina, cujo conteúdo se ensina? Porque não 

estabelecer uma necessária “intimidade” entre os saberes curriculares fundamental 

aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos? Porque não discutir 

as implicações políticas e ideológicas do aparente descaso das classes dominantes 

e governantes pelas áreas pobres da cidade? Porque não discutir sobre a ética de 

classes embutida neste descaso? Porque, dirá um educador reacionariamente 

pragmático, a escola não tem nada que ver com isso. A escola não é partido político. 

Ela tem que ensinar os conteúdos e transferi-los aos alunos. Aprendidos, estes 

operam por si mesmos.   

Segundo afirmação de Freire (1996): 

 

O ensino deve sempre respeitar os diferentes níveis de conhecimento que o 
aluno traz consigo a escola. Tais conhecimentos exprimem o que 
poderíamos chamar de a identidade cultural do aluno-ligada, 
evidentemente, ao conceito sociológico de classe. O educador deve 
considerar essa "leitura do mundo" inicial que o aluno traz consigo, ou 
melhor, em si. Ele forjou-a no contexto de seu lar, de seu bairro, de sua 
cidade, marcando-a fortemente com sua origem social (FREIRE, 1996, p. 
25). 

 

De acordo com Genevois (2006) educar é modificar as atitudes e as condutas 

atingindo os corações, os estilos de vida, as convicções. Ainda o mesmo autor 

afirma que para transformar a realidade é necessário trabalhar o cotidiano em toda a 

sua complexidade. Por isso, a educação para os direitos humanos, mais do que 

conteúdos, deve transmitir uma postura da pessoa no mundo. Não deve ser uma 

disciplina ensinada apenas em sala de aula, mas deve ser transversal a todas as 

matérias e a todo conhecimento. 

 Diante do contexto, torna-se necessário à tomada de algumas ações no 

sentido de promover a melhoria qualitativa nos processos de ensino, em especial 

aquele destinado a Jovens e Adultos, visto que a educação diferenciada segundo a 

realidade de vida, sua visão de homem e mundo, deve ser adequada no sentido de 
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oferecer subsídios que promovam a melhoria da qualidade do ensino favorecendo a 

Educação de Jovens e Adultos como, parte constitutiva do sistema regular de ensino 

que propicia a Educação Básica, respeitando assim suas diferenças. 

O perfil do aluno da educação de Jovens e Adultos na concepção de Gadotti 

(2008): 

A educação de Jovens e Adultos - EJA, apresentar sua história muito mais 
tensa do que a história da educação básica. Nela se cruzaram interesses 
menos consensuais do que na educação da infância e adolescência, 
principalmente quando esses jovens, adultos e idosos são trabalhadores, 
subempregados, oprimidos, excluídos (GADOTTI, 2008, p. 20). 

 

 Tão importante quanto o direito à escola é garantir que todos aprendam com 

uma educação de qualidade. Neste sentido, não são os nossos sistemas 

educacionais que tem direito a certos tipos de alunos. É o sistema escolar de um 

país que tem que se ajustar para satisfazer as necessidades de todos os alunos. É 

necessário tornar a aprendizagem mais significativa para todos, terem propostas 

alternativas que estejam comprometidas com uma educação de qualidade para 

esses jovens e adultos. (GADOTTI, 2008).  

Para Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos o que se tem 

feito em relação às dificuldades dos alunos para superar estratégias metodológicas 

segundo os docentes:  

Os alunos têm muitas dificuldades nas várias terminologias associadas ao 

conteúdo, acham absolutamente normais, e justificam que a maioria dos alunos são 

formado por adultos que estão retornando ao convívio escolar. Informam que é de 

grande importância diagnosticar o que sabem estes alunos, como ponto de partida 

para a aprendizagem.   

 

O professor deve ter clareza de que o Ensino de Ciências não se resume à 
apresentação de definições científicas, algumas das quais de difícil 
compreensão para muitos alunos. Frequentemente, as definições são o 
ponto de chegada do processo de ensino, aquilo que se pretende que o 
estudante compreenda e sistematize ao longo de suas investigações ou ao 
final delas (BRASIL- MEC, 2002, p. 12). 

 

 A abordagem ideal deve valorizar a capacidade de o aluno produzir 

explicações que não se reduzam ao senso comum e às observações cotidianas, isto 

é, sua capacidade de avançar na compreensão do conhecimento científico. 

Contudo, sempre que possível, o professor deve mostrar como as observações 

cotidianas e o senso comum frequentemente diferem do conhecimento científico, 
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embora às vezes coincidam, valorizando a reflexão dos alunos (BRASIL- MEC, 

2002).  

 

Considera-se que, jovens e adultos são seres de cultura e dominam uma 
série de conhecimentos, habilidades, procedimentos e representações 
sobre a linguagem escrita e outros domínios do conhecimento não é nova 
para muitos professores e pesquisadores, mas suas implicações para as 
práticas que se estabelecem em salas de aula são ainda pouco 
sistematizadas (VÓVIO, 1998, p. 17).   

 

As estratégias metodológicas utilizadas, em geral, pelos professores de 

Ensino Fundamental para superar a dificuldade da falta por materiais são o uso de 

trabalhos em grupos e discussões.  

 

É responsabilidade importante dos educadores de Jovens e Adultos 
favorecerem o acesso dos alunos a materiais educativos como livros, 
jornais, revistas, cartazes, textos, apostilas, vídeos, pois parte dos 
professores da EJA, trabalha com grupos sociais desfavorecidos 
economicamente, que têm pouco acesso a essas fontes de informação fora 
da escola (BRASIL- MEC, 2002, p 21). 

 

3.1 A nova face do Ensino de Ciências. 

 

A eficácia dos métodos de ensino não é um assunto novo, pois há bastante 

tempo que este assunto vem sendo discutido por autoridades de ensino.  

O certo é que o método tradicional de ensino já não é tão eficiente como 

antes, já que na medida em que os tempos mudam, assim como as ciências que 

evoluem a cada nova descoberta, a maneira como elas devem ser ensinadas 

também, via de regra, deve evoluir. Não levar em consideração este fato óbvio 

implica em correr o risco de se cair na obsolência. 

Educar é mais do que apenas transmitir o conteúdo, pois se deve 

acompanhar o nível de aprendizado dos alunos, recorrendo a métodos que possam 

simplificar o processo de ensino, otimizando o tempo e a qualidade do que se é 

apreendido por eles. 
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3.2 O papel do professor no aprendizado do aluno 

 

Segundo Candau (2000), tentar definir o educador será contextualizá-lo na 

sua prática; evidentemente, em sua prática, pois que existe uma prática que se 

exercita e que, certamente não é a desejável. O autor ainda afirma que: 

 

Primeiramente e de um modo genérico, diz que o educador é todo ser 
humano envolvido em sua prática histórica transformadora. Em suas 
múltiplas relações estão dialeticamente situados num contexto educacional, 
onde todos são educadores e educandos, ao mesmo tempo. Ensinamos e 
somos ensinados numa interação contínua, em todos os instantes de 
nossas vidas. Espontaneamente, aprendemos em nosso meio, com os 
outros, com nossas próprias experiências. Adquirimos, no nosso processo 
dialético transformador, um cabedal de conhecimentos e sabedoria que 
pode, deve ser e é intercambiado em nossas relações sociais. É a educação 
que se faz! (CANDAU, 2000, p. 26) 

 

Para Candau (2000), o educador que se dedica à atividade de, 

intencionalmente, criar condições de desenvolvimento de condutas desejáveis, seja 

no ponto de vista do indivíduo seja no ponto de vista do grupamento humano. Para 

tanto, realiza-se um processo de aprendizagem estruturadas no decorrer de alguns 

anos, currículos e programas, tendo em vista a habilitação como profissionais a 

serem aceitos para o exercício de atividades sociais estabelecidas. 

Para Gadotti (2007) a educação é necessária para a sobrevivência do ser 

humano. Todos nós aprendemos. Isso garante uma inserção na sociedade e no 

mundo do conhecimento. Mas nossa aprendizagem não se inicia sempre da mesma 

maneira, ou seja, não aprendemos coisas, ou na forma como as gerações passadas 

aprenderam. Não precise inventar o que já foi inventado. Aprender é apropriar-se da 

cultura, do que a humanidade já produziu. Se isso era importante no passado, hoje é 

ainda mais decisivo numa sociedade baseada no conhecimento. 

 A educação é uma prática social necessária na vida das pessoas, mas o 

indivíduo só aprende quando o objeto a ser conhecido faz sentido para ele. Assim a 

tarefa do professor é promover um ensino fundamentado em contextos. Isso 

contribui muito para a aprendizagem dos alunos, sobretudo aqueles que frequentam 

a Educação de Jovens e Adultos. 

A função primordial do professor, especialmente aquele que atua com os 

alunos que frequentam a educação destinada aos adultos, é incentivar a capacidade 

de raciocínio crítico, é conquistar uma consciência cidadã, é “abrir” outras 
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possibilidades de enxergar o mundo. Enfim, é acreditar nas possibilidades do ser 

humano, promovendo seu crescimento social e individual. 

Tendo em vista que, um dos fatores que dificulta o aluno a entender o que o 

professor se propõe a ensinar, é ao significado, ao sentido, que o saber tem para 

sua vida mais ampla, ou seja, sobre o interesse do aluno em querer aprender os 

conteúdos propostos em sala de aula, pois, embora sua capacidade cognitiva seja 

suficiente para a aprendizagem, ele pode não estar interessado no conteúdo da 

aula. É fato que, nem todos os alunos tem o interesse pelo mesmo assunto ou 

estejam predispostos a aprendê-lo. Cabe ao professor contribuir para que esse 

interesse ocorra, ou seja, são necessários pelo menos três requisitos fundamentais 

do professor: domínio do conteúdo a ser ensinado, interdisciplinaridade e 

contextualização. 

É muito importante que a escola exerça sua função de proporcionar 

oportunidades de constituição da consciência crítica dos alunos. Nesse sentido, 

esse trabalho é investigar quais conteúdos que os professores das disciplinas de 

Ciência Naturais ensinam, e quais são os recursos utilizados, pelos mesmos na 

promoção do ensino desses conteúdos, ou mesmo quais os resultados das aulas 

práticas em sala de aula.  

As relações entre professores e alunos extrapolaram o que seria razoável, 

tendo o professor responsabilidades que vão muito além de questões discutidas e 

trabalhadas em sala de aula. É fundamental num processo de aprendizagem que 

haja harmonia, companheirismo e respeito na relação entre professores e alunos, 

assim como disse Freire (1996): 

   

O bom professor é o que consegue, enquanto fala trazer o aluno até a 
intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim um desafio 
e não uma cantiga de ninar. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam 
porque acompanham as idas e vindas de seu pensamento, surpreendem 
suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas (FREIRE, 1996, p.96). 

  

 Gadotti (2007) acredita que a participação é diretamente proporcional ao 

estímulo do professor e por isso procuram sempre fazer com que os alunos se 

interessam pelos conteúdos ministrados.  Se qualidade de ensino é aluno 

aprendendo, é preciso que ele saiba disso: é preciso “combinar” com ele, envolvê-lo 

como protagonista de qualquer mudança educacional. O fracasso de muitos projetos 

educacionais está no fato de desconhecer a participação dos alunos. 
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3.3 Estratégias Metodológicas utilizadas para superar as dificuldades de 

aprendizado 

 

Segundo os docentes os alunos tem muitas dificuldades nas várias 

terminologias associadas ao conteúdo, acham absolutamente normal, e justificam 

que a maioria dos alunos é formada por adultos que estão retornando ao convívio 

escolar. Informam que é de grande importância diagnosticar o que sabem estes 

alunos, como ponto de partida para a aprendizagem.  O professor deve ter clareza 

de que o Ensino de Ciências não se resume à apresentação de definições 

científicas, algumas das quais de difícil compreensão para muitos alunos. 

Frequentemente, as definições são o ponto de chegada do processo de ensino, 

aquilo que se pretende que o estudante compreenda e sistematize ao longo de suas 

investigações ou ao final delas (BRASIL- MEC, 2002).  

A abordagem ideal deve valorizar a capacidade de o aluno produzir 

explicações que não se reduzam ao senso comum e às observações cotidianas, isto 

é, sua capacidade de avançar na compreensão do conhecimento científico. 

Contudo, sempre que possível, o professor deve mostrar como as observações 

cotidianas e o senso comum frequentemente diferem do conhecimento científico, 

embora às vezes coincidam, valorizando a reflexão dos alunos (BRASIL- MEC, 

2002).  

A consideração de que jovens e adultos são seres de cultura e dominam uma 

série de conhecimentos, habilidades, procedimentos e representações sobre a 

linguagem escrita e outros domínios do conhecimento não é nova para muitos 

professores e pesquisadores, mas suas implicações para as práticas que se 

estabelecem em salas de aula são ainda pouco sistematizadas.   
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

A fim de atender ao objetivo do estudo a Utilização de metodologias no ensino 

de Ciências Naturais: Um estudo de caso sobre a Educação de Jovens e Adultos – 

EJA optou-se pela pesquisa qualitativa com suporte metodológico o estudo de caso, 

visto que o referido estudo é indicado para questões de como ou por que ocorre um 

determinado fenômeno contemporâneo da vida real e para quando o investigador 

tem pouco controle sobre os eventos (YIN, 2005). 

 

4.2 ÁREA DE ESTUDO 

 

A presente pesquisa teve como lócus a Escola Municipalizada de Ensino 

Fundamental Luiz Geolás de Moura Carvalho, localizada na Rua Dr. José da Gama 

Malcher, S/N, bairro da Pedreira no município de Tomé-Açu/PA.  

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Geolás de Moura Carvalho 

teve início na residência da Sra Reusinda Pereira da Silva - conhecida popularmente 

na cidade de Tomé-Açu como dona Giroca - no ano de 1986, com o nome de Escola 

Santa Clara. Ficava localizada na Rua Francisco Soares, nº 448, no bairro da 

Pedreira. 

Como a demanda de aluno foi aumentando, e junto com eles vieram a 

dificuldade, houve a necessidade de se ter uma escola maior, com espaço 

adequado para melhor atender os alunos e fornecer um ensino de qualidade. 

No dia 06 de março de 1990, com a união da comunidade e luta intensa da 

Sra Reusinda, 164 alunos, 07 professores e 02 funcionários de apoio foram 

transferidos para escola. Esta passou para a travessa do Morro, nº 440, bairro da 

Pedreira. 

Tendo como primeira diretora a Sra Silvia Helena Barros Rabelo, que foi 

nomeada pela diretora da IV URE, a Sra  Maria Zenair Paiva Nerusa. 

A escola foi inaugurada pelas autoridades competentes, somente em 

novembro de 1990. O governador da época, Hélio da Mota Gueiros, mandou a placa 

de inauguração dada à mesma data como fundação. A partir de então, passou a ser 

chamada Escola Estadual Luiz Geolás de Moura Carvalho, em homenagem ao 
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governador que assinou o decreto de emancipação política de Tomé-Açu do 

Município de Acará no ano de 1959. 

Atualmente tem como gestora a professora Narci Pereira Oliveira. A escola 

funciona nos turnos da manhã, tarde e noite e atende uma clientela de 955 alunos 

com um quadro distribuído em 24 turmas e 44 funcionários. 

Este histórico foi redigido conforme o original fornecido pela secretaria da 

EMEF Luiz Geolás de Moura Carvalho. 

 

Figura 1 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Geolás de Moura 

Carvalho 

 

Fonte: FERREIRA, 2014 

 

4.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os sujeitos da pesquisa foram constituídos por alunos da 3ª e 4ª Etapa da 

Educação de Jovens e Adultos, com uma população total de 43 alunos distribuídos 

em duas turmas de 4ª Etapa e uma turma de 3ª Etapa. Participaram da pesquisa 

todos os alunos que estavam presentes no dia da aplicação do questionário. 
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4.4 PROBLEMA DA PESQUISA E QUESTÕES NORTEADORAS 

 

Teve-se como problema de investigação que norteou esta pesquisa a 

seguinte indagação: As metodologias utilizadas no ensino de Ciências Naturais na 

Educação de Jovens e Adultos têm dado resultados satisfatórios para a vida prática 

dos alunos? 

Diversas inquietações levaram ao desenvolvimento dessa investigação. 

Assim, aqui a proposta se justifica pelo fato de procurar resposta às seguintes 

questões norteadoras: Quais são as metodologias aplicadas no ensino de Ciências 

Naturais na Educação de Jovens e adultos? Os alunos notam que a metodologia 

aplicada nas aulas de Ciências Naturais tem resultados positivos para a vida 

cotidiana? Os docentes ao elaborarem seus planos de aulas têm arquitetado 

metodologias que contribuam para a vida extraescolar dos alunos? 

 

4.5 ESTÁGIOS E INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

 

Para a obtenção de informações foram realizadas pesquisas bibliográficas e 

pesquisas de campo.  

A coleta de dados durante a pesquisa de campo se deu através de 

questionários, observação direta e registros fotográficos. Os questionários contendo 

uma lista de questões abertas e fechadas relacionadas com o problema analisado 

aplicado aos alunos.  

A técnica de pesquisa utilizada para a coleta de dados durante a pesquisa de 

campo se deu através da aplicação de questionários contendo uma lista com 

dezesseis questões abertas e fechadas relacionadas com o problema analisado 

aplicado aos alunos da educação de jovens e adultos para identificar as 

metodologias aplicadas no ensino de ciências naturais na educação de jovens e 

adultos e se os alunos notam que a metodologia aplicada nas aulas de ciências 

naturais tem fornecido serventia para a vida suas vidas cotidianas. Os questionários 

foram aplicados na primeira semana de setembro de 2014.  
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4.6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

A análise e interpretação dos dados obtidos mediante a aplicação dos 

questionários se deu através de uma abordagem quantitativa e qualitativa descrita 

através de gráficos, quadros e registros fotográficos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No que se refere à opinião dos alunos a respeito do que esperam da 

disciplina de ciências, a pesquisa apontou que 56% dos alunos responderam que 

esperam aprender para ser aprovados no ensino fundamental; 24% responderam 

que esperam ampliar seus conhecimentos na área, pois é de seu interesse; 9% 

responderam que esperam adquirir conhecimentos para vida cotidiana; 11% 

responderam que esperam ampliar seus conhecimentos na área e adquirir 

conhecimentos que tragam acréscimo para vida cotidiana como mostra a figura 2. 

 

 Figura 2 – Perspectivas dos alunos quanto à disciplina de ciências 

 

 

Conforme apontado pelo resultado da pesquisa, 56% dos alunos veem a 

disciplina de ciências como simples degrau para se alcançar o ensino médio. 

Enquanto o restante dos alunos apontou respostas que demonstram interesse em 

adquirir conhecimentos que contribuirão para suas vidas diárias. 

Neste sentido, depreende-se, a partir dos resultados obtidos, que o professor 

de ciências naturais precisa optar por práticas de ensino que desenvolva nos alunos 

o prazer em aprender. Tal prazer somente poderá se constituir em fato se vier 

acompanhado do prazer em ensinar do professor. Parafraseando o conceito de ação 

e reação, o prazer de ensinar do professor (ação) resultaria numa ação inversa e de 

mesma intensidade nos alunos, o prazer em aprender (reação). 

56% 

24% 

9% 

11% 

aprender para ser aprovado no
ensino fundamental.

ampliar seus conhecimentos na
área, pois é de seu interesse.

adquirir conhecimentos, que
tragam acréscimos para sua
vida cotidiana.

ampliar seus conhecimentos na
área, e adquirir conhecimentos
que tragam acréscimos para  a
vida cotidiana.
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Em se tratando da educação de jovens e adultos este prazer em ensinar do 

professor deverá ficar cada vez mais nítido ao aluno, visto que são pessoas que 

retomaram os estudos depois da idade adulta, para tanto alunos devem ser 

colocados como protagonistas do processo de ensino aprendizagem que deverá 

aproveitar suas experiências vividas, iniciando os conteúdos através dos 

conhecimentos prévios dos alunos e relacionando o ensino ao cotidiano dos alunos. 

Em relação às dificuldades apontadas pelos alunos em relação ao 

aprendizado na disciplina de ciências, esta pesquisa revelou que 28% dos alunos 

apontaram que seria entender os assuntos explicados em sala de aula; 51% dos 

alunos responderam que seria memorizar dados (nomenclaturas, conceitos, etc.); 

14% dos alunos apontaram a falta de motivação para estudar a disciplina de 

ciências; 7% apontaram não ter dificuldades como mostra a figura 3. 

 

Figura 3 – Percepção dos alunos quanto às dificuldades encontradas na disciplina 
de ciências 
 

 

 

 Estes resultados apontaram que a maior parte dos alunos indicou como 

principal dificuldade encontrada na aprendizagem da disciplina de ciências a 

memorização de dados (nomenclatura, conceitos, etc.). Este fato revela que o 

ensino baseado na memorização de informações para depois transcrevê-las em 

testes não favorece a aprendizagem significativa e, segundo este resultado, pode-se 

inferir o porquê do baixo desempenho dos alunos em processos avaliativos que 
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privilegiam o ensino tradicional através da memorização de conceitos, típico do 

ensino de cunho conteúdista e propedêutico. 

Observou-se que 28% dos alunos apontaram como principal dificuldade 

encontrada para compreender os assuntos estudados na disciplina de ciências a 

dificuldade em entender os conteúdos explicados em sala de aula. Diversos podem 

ser as causas para essa falta de entendimento dos assuntos estudados em salas de 

aula, como a falta de contextualização do conteúdo, a utilização de termos de difícil 

compreensão pelos alunos com a utilização de termos técnicos sem o devido 

esclarecimento de seu significado, entre tantos outros. O fato é que o professor, 

diante da falta de compreensão do aluno pelo assunto ministrado, poderia fazer uma 

sondagem geral da turma, identificando através de, por exemplo, simples 

observações e conversas com a turma, aquilo que os alunos ainda não 

compreenderam e investir em outros métodos de ensino na tentativa de melhores 

resultados em relação ao aprendizado significativo numa dinâmica permanente entre 

ação/reflexão/ação.  

A educação de jovens e adultos, neste sentido, deveria vislumbrar uma 

educação multicultural na qual são privilegiados o conhecimento e a integração na 

diversidade cultural tendo como ponto de partida os saberes prévios de seu público 

alvo, a saber, jovens e adultos que não tiveram oportunidade de concluir seus 

estudos na idade certa e que retornaram à escola em busca da efetivação do seu 

direito ao acesso a educação. 

A falta de motivação para estudar a matéria foi apontada por 14% dos alunos 

e, embora a capacidade cognitiva dos alunos da educação de jovens e adultos seja 

suficiente para a aprendizagem, em aulas em que o professor foca a simples 

memorização de informação, eles podem não demonstrar interesse nas aulas, o que 

poderia ser invertido se o professor valorizasse o conhecimento prévio dos alunos 

como aporte para introdução do conhecimento científico. Sendo assim, para que o 

interesse do aluno ocorra, cabe ao professor instiga-los mostrando domínio de 

conteúdo e utilizando práticas de ensino ancoradas na interdisciplinaridade e na 

contextualização. 

Quanto a visão dos alunos em relação à maneira como as aulas de ciências 

são conduzidas, esta pesquisa revelou que 28% dos alunos apontaram que são 

através de aulas teóricas em que tenham que escrever a matéria; 40% dos alunos 

apontaram que são através de aulas teóricas em que o conteúdo é apresentado sob 



29 
 

forma de apostilas; 7% dos alunos apontaram que são através de aulas teóricas e 

práticas; 25% dos alunos apontaram que são através de aulas com trabalhos em 

grupos como mostra a figura 4. 

 

Figura 4 – Percepção dos alunos quanto à metodologia das aulas de ciências 
 

 

 

Estes dados demonstram que, segundo os alunos, as aulas de ciências são 

conduzidas majoritariamente de maneira tradicional com enfoque em aulas teóricas. 

O alunado que frequenta a educação de jovens e adultos, em geral, é constituído 

por trabalhadores que chegam as aulas após um dia de trabalho. Neste sentido, a 

escola passa a configurar-se como um espaço de sociabilidade, de transformação 

social, de conhecimento. E para que o objetivo de tornar mais capaz de agir de 

forma autônoma dentro da escola e com melhores resultados do conhecimento 

adquirido na escola para suas vidas a escola deve, para Freire (1996), respeitar os 

saberes dos educandos. Neste contexto, concebe-se que na educação de jovens e 

adultos o professor deve respeitar o saber trazido por seus alunos e toma-los com 

ponto de partida para o processo de ensino aprendizagem através de práticas de 

ensino que mesclem aulas teóricas e práticas. 

Em relação ao fato da metodologia utilizada pelo professor, em sala de aula, 

facilitar a aprendizagem no ensino de ciências, os resultados indicaram que 44% dos 

alunos apontaram que sim e 56% dos alunos apontaram que não como mostra a 

figura 5. 
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Figura 5 – Percepção dos alunos quanto à relação entre a metodologia empregada 
pelo professor nas aulas de ciências e o processo de aprendizagem 
 

 

  

Estes resultados levantam grandes inquietações e preocupação pela maneira 

como estão sendo conduzidas as aulas de ciências, uma vez que a maior parte dos 

alunos apontou que a metodologia empregada pelo professor não facilita o 

aprendizado, o que indica que a escola dever rever a metodologia empregada nas 

aulas de ciências. 

Neste sentido, apenas ler sobre a educação de jovens e adultos não é 

suficiente, sendo assim e preciso entender, conhecer profundamente, pelo contato 

direto, a lógica do conhecimento popular, sua estrutura de pensamento em função 

da qual alfabetização ou aquisição de novos conhecimentos tem sentido. Entende-

se que, segundo o resultado demonstrado, o método tradicional de ensino já não é 

tão eficiente como antes, já que à medida que os tempos mudam, assim como as 

ciências evoluem a cada nova descoberta, a maneira como elas são ensinadas deve 

ser revista. 

A respeito do tipo de metodologias que são utilizadas nas aulas de ciências, a 

pesquisa demonstrou que 12% dos alunos apontaram como metodologias utilizadas 

nas aulas de ciências as aulas expositivas; 58% dos alunos apontaram como 

metodologias utilizadas nas aulas de ciências a aula dialogada; 14% dos alunos 

apontaram como metodologias utilizadas nas aulas de ciências a aula prática de 

laboratório; 7% dos alunos apontaram as aulas através de software de ciências; 9% 

dos alunos apontaram outras respostas como mostra a figura 6. 
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Figura 6 – Metodologias utilizadas nas aulas de ciências 

 

 

Segundo estes resultados, a metodologia predominante empregada nas aulas 

de ciências se dá através de aula dialogada. Entretanto, entende-se que não basta 

apenas utilizar aulas que privilegiem a divulgação de conceitos, é preciso respeitar 

os alunos através de metodologias apropriadas que resgatem a importância de sua 

história de vida. Neste sentido, a questão colocada não se trata do que ensinar nas 

aulas de ciências, mas sim de como se ensinar nas aulas de ciências na educação 

de jovens e adultos. 

Em relação aos recursos utilizados nas aulas de ciências, a pesquisa apontou 

que 9% dos alunos indicaram como recursos utilizados nas aulas de ciências as 

apostilas; 32% dos alunos indicaram como recursos utilizados nas aulas de ciências 

os livros didáticos; 2% dos alunos indicaram como recursos utilizados nas aulas de 

ciências softwares; 37% dos alunos indicaram como recursos utilizados nas aulas de 

ciências exercícios; 4% dos alunos indicaram como recursos utilizados nas aulas de 

ciências as ilustrações; 3% dos alunos indicaram como recursos utilizados nas aulas 

de ciências o uso de livros paradidáticos; 13% dos alunos indicaram como recursos 

utilizados nas aulas de ciências o quadro negro como mostra a figura 7. 
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Figura 7 – Recursos metodológicos utilizados nas aulas de ciências 

 

 

Estes resultados apontam que 91% dos alunos apontaram o uso de apostilas, 

livros, exercícios e quadro como principais recursos utilizados nas aulas de ciências.  

No entanto, é de responsabilidade dos professores da educação de jovens e 

adultos utilizar como recursos nas aulas materiais educativos como livros, jornais, 

revistas, cartazes, textos, apostilas, vídeos uma vez que grande parte dos alunos da 

EJA é construída por grupos sociais desfavorecidos economicamente e que tem 

pouco acesso a essas fontes de informação fora da escola (BRASIL – MEC, 2002). 

Fica implícita, após leitura destes resultados, que na escola pesquisada 

prevalece o método de ensino tradicional, através da utilização de recursos a prática 

docente de "ferramentas" que privilegiam a "depósito de informação", a 

memorização e repetição de conceitos.  

Em relação aos espaços da escola utilizados nas aulas de ciências a 

pesquisa revelou que 87% dos alunos apontaram a sala de aula; 7% dos alunos 

apontaram o laboratório multidisciplinar; 2% dos alunos apontaram a biblioteca, 2% 

dos alunos apontaram o jardim da escola; 2% dos alunos apontaram a área aberta 

da escola como mostra a figura 8. 
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Figura 8 – Espaços da escola utilizados nas aulas de ciências 

 

 

Estes dados demonstram que o espaço utilizado majoritariamente para 

realização das aulas de ciências naturais fica restrito as paredes da sala de aula. 

Para Freire (1996) deve ser superada a concepção popular da educação de jovens e 

adultos na qual se tem uma visão infantilizada da EJA, em qual o adulto tenha que 

estudar como se fosse uma criança, renunciando a tudo que a vida lhe ensinou. 

Neste sentido a educação de jovens e adultos não deve se restringir a 

práticas que ocorram somente na sala de aula. Deve, além desta, vislumbrar 

múltiplos locais de aprendizado nas quais os alunos poderão contribuir a respeito do 

assunto estudado relacionando ao que aprenderam durante a vida em suas práticas 

diárias, como, salas de leitura, biblioteca, laboratórios, pátio da escola, entorno da 

escola, entre tantos outros espaços propícios a aprendizagem. Contudo, devido a 

características próprias do público da educação de jovens e adultos e do horário 

noturno em que as aulas acontecem, o professor deve planejar cuidadosamente 

como e quando será a aula nesses outros espaços de aprendizagem. 

Em relação ao fato dos alunos já terem participado de alguma aula de campo 

na disciplina de ciências, a pesquisa demonstrou que 21% dos alunos indicaram que 

sim e 79% dos alunos indicaram que não como mostra a figura 9. 

 

 

 

 

 

87% 

7% 

2% 
2% 

2% 
Sala de aula

Laboratório
multidisciplinar

Biblioteca

Jardim

Área aberta da escola



34 
 

Figura 9 – Participação dos alunos nas aulas de campo na disciplina de ciências 
 

 

 

Como apontado, a maior parte dos alunos relataram não terem participado de 

aulas de campo nas aulas de ciências naturais, fato este que pode ser justificado 

pelo fato do ensino de jovens e adultos ocorrerem, na escola pesquisa, no horário 

noturno e pelo fato da grande parcela do alunado ser constituído por trabalhadores. 

Neste sentido a consecução das aulas de campo seria prejudicada pela 

disponibilidade de horários e pelo cansaço dos alunos após um dia de trabalho. 

Quando questionados se as aulas de campo possibilitaria uma melhor 

compreensão em ciências, a pesquisa indicou que 84% dos alunos acreditam que 

sim e 16% dos alunos acreditam que não como mostra a figura 10. 

 

Figura10 – Percepção dos alunos em relação às aulas de campo facilitar a 
compreensão em ciências 
 

 

 

Este resultado demonstra que a maior parte dos alunos vê como positiva a 

realização de aula de campo como facilitadora da compreensão e ciências. Neste 

sentido as aulas de campo, quando enriquecida pelas contribuições dos alunos ao 
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associarem o estudado a suas experiências de vida, permitiriam facilitar a 

visualização do que vem ocorrendo no bairro, município, estado e no país. No 

entanto, é preciso de planejamento do professor, tendo que conciliar horários e 

agendamentos aos locais onde ocorrerão as aulas de campo com antecedência no 

horário em que ocorrem as aulas da EJA.  

 Em relação ao fato das aulas práticas (experimentações) possibilitar uma 

melhor compreensão em ciências a pesquisa demonstrou que 93% dos alunos 

acreditam que as aulas práticas possibilitam melhor compreensão em ciências e 7% 

dos alunos acreditam que as aulas práticas não possibilitam uma melhor 

compreensão em ciências como mostra a figura 11. 

 

Figura11 – Percepção dos alunos sobre as aulas práticas (experimentações), 
possibilitarem uma melhor compreensão em ciências 
 

 

 

Os resultados apontam que os alunos veem como positiva o uso de 

experimentações nas aulas de ciências com vistas à compreensão da ciência. Neste 

sentido, sempre que possível, o professor deve incluir observações cotidianas e o 

senso comum para demonstrar que frequentemente diferem do conhecimento 

científico, sendo assim, o ensino através de aulas práticas em que as 

experimentações possibilitem aos alunos reconhecer o conhecimento científico e 

diferencia-lo do senso comum possibilitaria a melhor compreensão dos conceitos de 

natureza científica e facilitaria a aprendizagem significativa. 

A respeito da realização de experimentos nas aulas de ciências, a pesquisa 

apontou que 7% dos alunos responderam que já realizaram experimentos nas aulas 

de ciências e que 93% dos alunos responderam que nunca realizaram 

experimentações nas aulas de ciências conforme mostra a figura 12. 
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Figura12 - Realização de experimentação nas aulas de ciências 
 

 

 

Os resultados apontam que na escola pesquisada, não é comum a realização 

de experiências nas aulas de ciências. Isso revela um dado preocupante, uma vez 

que o uso de experiências deveria ser uma prática comum nas aulas de ciência, 

principalmente quando se quer demonstrar na prática determinados conceitos 

científicos. 

O professor da EJA deve ser um incentivador a capacidade de raciocínio 

crítico no intuito de fornecer aos alunos mecanismos para aquisição da consciência 

cidadã e abrir possibilidades de enxergar o mundo, fato que seria facilitado através 

do confronto do conhecimento científico e do senso comum através a utilização de 

metodologias através da utilização do uso de experimentações. 

Em relação ao fato de existir aulas práticas nas aulas de ciências naturais em 

sala de aula a pesquisa revelou que 33% dos alunos indicaram que ocorrem aulas 

práticas de ciências na sala de aula e 67% dos alunos indicaram que não ocorrem 

aulas práticas de ciências na sala de aula como mostra a figura 13. 

 
Figura13 – Ocorrência de aulas práticas de ciências na sala de aula 
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Os dados demonstram que na escola pesquisa a maior parte dos alunos 

apontou que não há ocorrência de aulas práticas. Segundos diversos dados 

estatísticos é comum, principalmente após o primeiro semestre, o elevado índice de 

evasão na EJA, entre tantos fatores que contribuem para isso, assinala-se a falta de 

metodologias atrativas ao público recebido na educação noturna. Neste sentido a 

utilização de aulas práticas na disciplina de ciências naturais pode se configurar 

como alternativa para quebra da monotonia desprendida pelo ensino puramente 

mecânico através da simples memorização e repetição de conceitos. 

Em relação à participação dos alunos em apresentações de trabalhos de 

ciências em eventos a pesquisa apontou que 41% dos alunos indicaram já terem 

participado de apresentação de trabalhos de ciências em feiras de ciências; 16% 

dos alunos indicaram já terem participado de apresentação de trabalhos de ciências 

em exposição de trabalhos em sala de aula; 11% dos alunos indicaram já terem 

participado de apresentação de trabalhos de ciências em júri simulado; 9% dos 

alunos indicaram já terem participado de trabalhos de ciências em debates; 21% dos 

alunos indicaram já terem participado de apresentação de trabalhos de ciências em 

aulas na sala de informática; 2% dos alunos indicaram já terem participado de 

apresentação de trabalhos e outros eventos como mostra a figura 14. 

 
Figura14 – Participação dos alunos em apresentação de trabalho de ciências em 
eventos 

 

 

Os dados apontam a participação dos alunos em apresentação de trabalho de 

ciências em eventos relacionados principalmente à feira de ciências e exposição de 

trabalhos em sala de aula. No entanto, sabe-se que a prática educativa vai muito 
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além do simples ato de reunir pessoas em uma sala de aula e transmitir-lhes um 

conteúdo pronto. Nesta perspectiva concebe-se que é importante que o professor 

utilize em sua rotina de aula métodos de ensino que levem os alunos, principalmente 

os alunos da EJA, a vivenciarem diversos tipos de eventos científicos colocando-os 

como protagonistas em apresentação e divulgação de conhecimentos oriundos das 

ciências. 

Em relação ao fato dos alunos já terem participado assistindo aulas de 

ciências em algum evento a pesquisa demonstrou que 32% dos alunos responderam 

já terem participado de feira de ciências; 14% dos alunos responderam já terem 

participado de exposição de trabalhos em sala de aula; 5% dos alunos responderam 

já terem participado de aula de laboratórios; 9% dos alunos responderam já terem 

participado de júri simulado; 2% dos alunos responderam já terem participado de 

debates; 5% dos alunos responderam já terem participado de aulas com softwares 

em sala de informática; 12% dos alunos responderam já terem participado de 

palestras; 21% dos alunos responderam já terem participado em outros eventos com 

mostra a figura 15. 

Figura15 – Participação dos alunos em eventos de ciências  

 

 

Os dados demonstraram que a maior parte dos alunos indicou ter assistido 

aulas de ciências majoritariamente em eventos de ocorrência em espaço escolar, 

como exposição de trabalhos em sala de aula e feiras de ciências. Segundo Gadotti 
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(2007) a educação é uma prática social necessária na vida das pessoas, mas o 

indivíduo só aprende quando o objeto a ser conhecido faz sentido para eles. Nesta 

perspectiva a tarefa do professor é promover um ensino fundamentado em contextos 

relacionados ao conhecimento dos conteúdos de ciências frente às experiências por 

eles já vivenciadas em suas vidas. 

Nesta perspectiva, assistir a eventos relacionados à disciplina de ciência 

possibilitaria aos alunos confrontar o conhecimento cientifico com conceitos do 

senso comum. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após realização desta pesquisa, considera-se que os objetivos foram 

alcançados, contudo, conjetura-se que outras pesquisas poderão ser realizadas 

posteriormente para sanar outros questionamentos que foram levantados durante a 

pesquisa. 

Este estudo apontou, em relação às metodologias aplicadas no ensino de 

Ciências Naturais na Educação de Jovens e adultos na escola pesquisada que 

prevalece o método de ensino tradicional com ênfase a técnicas que priorizam a 

memorização de dados (nomenclatura, conceitos, etc) com enfoque a aulas teóricas 

empregadas principalmente por aulas dialogadas tendo como principais recursos de 

apoio a docência a utilização livros, exercícios e quadro. 

Em relação ao fato dos alunos notarem que a metodologia aplicada nas aulas 

de ciências tem tido aplicabilidade para suas vidas cotidianas os resultados 

apontaram que a maior parte dos alunos veem a disciplina de ciências como simples 

degrau para se alcançar o ensino médio e apontaram como principal dificuldade 

para compreender os assuntos estudados na disciplina de ciências a dificuldade em 

entender os conteúdos em sala de aula. A maior parte dos alunos apontou que a 

metodologia empregada pelo professor não facilita o aprendizado e que veem como 

positiva a realização de aula de campo como facilitadora da compreensão dos 

assuntos estudados nas aulas de ciências.  

Neste sentido, depreende-se, a partir dos resultados obtidos, que o professor 

de ciências naturais precisa optar por práticas de ensino que desenvolva nos alunos 

o prazer em aprender. Tal prazer somente poderá se constituir em fato se vier 

acompanhado do prazer em ensinar do professor. 
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QUESTIONÁRIO SOBRE O TEMA: UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS NO 

ENSINO DE CIENCIAS NATURAIS: Um estudo de caso sobre a Educação de 

Jovens e Adultos – EJA 

Sexo: _______                   Idade:______                                Série: _______ 

CONTEÚDO: 

1. O Que você espera da disciplina ciências? 

a.(  ) Aprender para ser  aprovado no ensino fundamental. 

b.(  ) Ampliar seus conhecimentos na área, pois é de seu interesse. 

c.(  ) Adquirir conhecimentos  que tragam acréscimo para  sua vida cotidiana. 

d.(  ) Ampliar seus conhecimentos na área e adquirir conhecimentos que tragam 

acréscimos para a vida cotidiana. 

2. Qual sua maior dificuldade com relação á disciplina de ciências? 

a. (  ) Entender os assuntos explicados em sala. 

b.(   ) Memorizar dados, (nomenclaturas, conceitos, etc.). 

c. (   ) Falta de motivação para estudar essa matéria. 

d. (   ) não tenho dificuldades                                              

e  (   )      Outra.  

 

Qual?_________________________________________________________ 

3. Se você tem dificuldade de entender os assuntos de ciências explicados em 

aula, responda por quê? 

______________________________________________________________ 

4.Os assuntos abordados nas aulas de ciências influenciaram você a adquirir 

ou perder hábitos? 

(   ) Adquiriu alguns hábitos positivos.  

Quais?________________________________________________________ 

(   ) Não houve mudanças em sua rotina. 

 

METODOLOGIA: 

5. Sobre a maneira como são conduzidas as aulas de ciências, o que prefere? 

a-(  ) aulas teóricas que tenha que escrever a matéria  

b-(   ) Aulas teóricas em que o conteúdo é apresentado sob forma de apostilas. 

c-(  ) aulas teóricas e praticas 

d-(  ) aulas com trabalhos em grupo 



44 
 

Por quê?_________________________________________________ 

6. A metodologia utilizada pelo professor em sala possibilita uma melhor 

aprendizagem no ensino de ciências? 

  a- (     ) sim                       b-(     )não 

7.Qual(s) tipo(s) de metodologia (s) utilizado(s) pelo professor na aula de 

ciências?  

a-(   )aula expositiva               

 b-(  )aula dialogada          

c- (   )aula prática de laboratório                                     

d- (  )aula com softwares de ciências                

e- (    ) Outras ________________________         

8. Qual(s) tipo(s) de recurso(s) que é utilizado na aula de ciências?  

a-(   )vídeos                  b(  )apostilas           c- (   )livros didáticos          d- (  )softwares                        

e- (   )exercícios          f- (   )ilustrações     g- (   ) livro paradidático      h- (   ) revistas  

i- (   ) jornais i-              l- (   ) quadro 

9. Qual(s) o(s) espaço(s) da escola que é utilizado na aula de ciências?  

a-(   )sala de aula          b(  )refeitório               c- (   ) laboratório multidisciplinar      

d- (  )sala de vídeo       e- (   )biblioteca            f- (   )   jardim      

 g- (   ) área aberta da escola                           h - (   )  sala de informática                         

 i- (    ) Outras ________________________ 

10. Você já participou de alguma aula de campo da disciplina de ciências? 

a- (     ) sim                      b-  (     ) não . 

Se já participou,  

Onde?_________________________________________________________ 

11. Você acha que aulas de campo possibilitaria uma melhor compreensão em 

ciências? 

a-( ) sim                       b- (     ) não 

12. Você acha que aulas práticas (experimentações), possibilitaria uma melhor 

compreensão em ciências? 

a-(     ) sim                       b- (     ) não 

 

13. Você já realizou algum experimento de ciências? 

a-( ) sim                       b- (     ) não 

Se já realizou, Qual foi?________________________________________ 
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14. Existem aulas práticas de ciências na sala de aula? 

a-(     ) sim                       b- (     ) não 

15. Você já participou com apresentação de trabalho de ciências em algum 

evento abaixo: 

a-( ) Feira de ciências            b-  (     ) exposição de trabalhos em sala de aula 

c- (   )aula de laboratório       d- (  ) júri simulado 

e- (   )  debates                      f -(   ) aulas em sala de informática 

 f-(  )  (    ) Outros _________ 

16. Você já participou assistindo trabalhos de ciências em algum evento 

abaixo: 

a-( ) Feira de ciências                   b-  (     ) exposição de trabalhos em sala de aula 

c- (   )aula de laboratório              d- (  ) júri simulado 

e- (   )  debates                             f -(   ) aulas com softwares    em sala de informática 

 g- (  ) palestras                              h- (    ) Outros ______________________ 

 

  MUITO OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO!!!!! 

 

 

 

 


