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Fome e Sede do Saber 

Eu...  
Grão de areia que sou  

Queria poder dizer  
Que não sinto fome  

Nem sede de saber.  
 

Queria poder dizer  
Que nessa busca  

Sou solitário, porque:  
Não existe ninguém mais  

Com tais necessidades!  
 

Não quero aqui  
Dizer que sou vítima!  

E sim, exaltar;  
Os menos favorecidos  

Que vivem a margem da vida.  
 

Na mais profunda ignorância  
Sem o direito de opinar.  

E da oportunidade  
De através da vontade  

A sua história mudar.  
 

Eu como parte da maioria  
Sou o que ela “é”!  

Literalmente falando.  
Diante das adversidades da vida  

Que a vida nos oferece.  
 

Por isso sinto- me  
Também responsável  

Pelo que a vida poderá ser  
Se todos nós desempenharmos  

Dignamente nosso papel.  
 

Com a certeza que o amanhã  
Da humanidade que virá  

Depende do que hoje fazemos  
Sugiro que todos tenham  

Fome e sede do saber. 
(Ademildo Texeira Sobrinho, 2007). 
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RESUMO 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no sistema educacional do país, caracteriza-

se como uma modalidade de ensino, amparada por lei e voltada para pessoas que 

não tiveram acesso, por algum motivo, ao ensino regular na idade apropriada de 

acordo ao que se instaurou na Constituição Federal de 1988.Defendemos que 

ensinar ciências pode formar cidadãos mais críticos.Assim, ensinar ciências permite 

ao cidadão uma melhor interação com o mundo.Essa investigação visou avaliar o 

ensino dos conceitos científicos sobre substância na EJA. Desta forma, planejamos 

e desenvolvemos intervenções pedagógicas (IPs) com abordagem nas relações 

Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA). Estudamos os processos de 

apropriação conceitual por meio da Análise da Conversação (AC) produzido nestas 

IPs. Pautada em bases sócio-históricas e culturais desenvolvemos uma pesquisa-

ação. Os resultados permitem inferir que o ensino-aprendizagem dos conceitos 

químicos com enfoque CTSA realizado na EJA parece colaborar para a apropriação 

dos conceitos das entidades constituintes da matéria. Além do que, explicitou o 

vínculo entre o mundo do trabalho (contexto que caracteriza e define o sujeito da 

EJA) e a ciência química, fato que promoveu as relações professor-aluno-

conhecimento científico. 

 

Palavras chaves: Ensino de Química, Substância, Educação de Jovens e Adultos, 

Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente, Pesquisa-ação.  
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ABSTRACT 
 
The Youth and Adult Education (YAE) in the educational system of the country, is 

characterized as a teaching modality, required by law and aimed at people who had 

no access, for some reason, to the regular school at the appropriated age, according 

to has been established in the Federal Constitution of 1988. We believe that teaching 

of science can form more critical citizens. Thus, teaching of science allows citizens a 

better interaction with the world. This research aimed to evaluate the teaching of 

scientific concepts about substance in the adult education. Thus, we plan and 

develop pedagogical interventions (PIs) with approach in relations Science-

Technology-Society-Environment (STSE). We have studied the processes of 

conceptual appropriation by Conversation Analysis (CA) produced these PIs. Based 

by socio-historical and cultural foundations, we developed an action research. 

Results lead us notice that the teaching and the learning of chemical concepts with 

STSE approach performed in adult education seems to contribute to the concepts 

appropriation of constituent entities of matter. Besides, he explained the link between 

the work world (context that characterizes and defines the subject of the YAE) and 

the chemical science, a fact that promoted the relations teacher - student - 

knowledge-cientific. 

 

 

Key words: Teaching of Chemistry, Substance, Youth and Adult Education, 

Science-Technology-Society-Environment, Action Research. 
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INTRODUÇÃO 

 

Não há para mim, na diferença e na “distância” entre a ingenuidade e a 
criticidade, entre o saber de pura experiência feito e o que resulta dos 
procedimentos metodicamente rigorosos, uma ruptura, mas uma superação. 
A superação e não a ruptura se dá na medida em que a curiosidade 
ingênua, sem deixar de ser curiosidade, pelo contrário, continuando a ser 
curiosidade, se criticiza.  
Paulo Freire 

 
As leis brasileiras promulgadas na década de 1980, que foram marcadas por 

uma intensa mobilização civil e pelo movimento social organizado, trouxeram 

grandes avanços para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), os quais garantiram, 

a partir da Constituição de 1988, o direito à educação fundamental aos jovens e 

adultos que, na infância, não conseguiram frequentar a escola regular (HADDAD & 

DI PIERRO, 2000). 

 A partir de então, a maioria das iniciativas em EJA surgiram com a 

participação do Estado. A necessidade de prestar contas à comunidade 

internacional sobre os índices de analfabetismo fez com que o Estado buscasse 

encontrar soluções imediatas para resolver o problema instalado e erradicar o 

analfabetismo. Manifestações populares apareceram indo de encontro às iniciativas 

do Estado. Com isso, a divergência de ideias sobre um mesmo tema, formas de 

abordagens e iniciativas pedagógicas com traço marcante do grupo interessado 

surgem na tentativa de instituir programas que solucionem os problemas do grupo 

social em questão. Da parte do Estado ficava clara a intencionalidade política, a 

busca do analfabeto para cumprir suas obrigações eleitorais, demonstrando também 

fragilidades nas políticas de governo, falta de políticas de base e caracterização 

expressa de redimensionamento e renovação de propostas a cada plataforma de 

governo (PAIVA, 1973). Os movimentos populares caracterizavam-se pelas lutas por 

direitos, conscientização cidadã e luta por direitos civis, pela tentativa de valorização 

cultural com ênfase nos aspectos culturais locais de cada região e a busca da 

solução de problemas locais de interesse do grupo (FRIEDRICH et al., 2010).  

Por sua vez, o ensino de ciências, em nosso caso o ensino de química 

especificamente, é direito de todo o cidadão. De forma que afirmamos a 

necessidade de os professores de Ciências desenvolverem atividades que 

promovam o interesse e a aprendizagem dos sujeitos de EJA, diante da importância 

do debate sobre as condições para a promoção de uma educação mais eficaz para 
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sujeitos que se constituem em diferentes grupos sociais, com tempos específicos de 

aprendizagem. Consideramos importante que o professor procure desenvolver suas 

atividades de forma contextualizada, enfatizando a conexão entre o conceito 

científico e o conhecimento de senso comum presente nas salas de aula. Visto que, 

devem “saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para a sua própria produção ou construção” (FREIRE, 1996, p. 47). 

Assim surge o problema da pesquisa: como ensinar os conteúdos do 

currículo da química, especificamente, os que abrangem os estudos sobre 

substância, na EJA, a partir do enfoque Ciência -Tecnologia- Sociedade - 

Ambiente (CTSA)? 

Os conceitos que abrangem o estudo das substâncias foram escolhidos 

nesse trabalho por serem considerados estruturantes em química. O conceito de 

substância articula-se de forma direta ou indiretamente aos demais conceitos 

químicos.Um nível de organização da matéria são as substâncias, formadas por 

constituintes elementares, tipos de conjunto de átomos que, lhes conferem 

propriedades específicas. Estes conceitos são basilares para entender as 

propriedades, a constituição e a transformação das substâncias e materiais 

(TOLENTINO et al., 1986, 1988; MORTIMER et al., 2000). 

O objetivo geral da investigação: estudar os processos de apropriação 

conceitual do conceito de substância em uma turma da 3° etapa/1° semestre da EJA 

de uma escola pública situada no município de Anápolis-Goiás.  

Desta forma, planejamos e desenvolvemos intervenções pedagógicas (IPs) 

com abordagem nas relações Ciência-Tecnologia- Sociedade- Ambiente (CTSA). 

Objetivamos estudar os processos de apropriação conceitual dos conceitos sobre 

substância produzidos nestas IPs por meio da técnica da análise da conversação 

(AC) (MARCUSCHI, 2003). 

Os objetivos específicos foram: a) fomentar o diálogo entre professor-

aluno e aluno-aluno em aula de química; b) promover a conjugação 

ensino/pesquisa em aulas de química. Pautada em bases sócio-históricas e 

culturais desenvolvemos uma pesquisa-ação. 

No capítulo 1 fazemos um breve levantamento a respeito da trajetória 

percorrida pela EJA no Brasil até os dias atuais. Para tanto, delineamos um breve 

histórico da EJA no âmbito brasileiro, observando os caminhos já traçados por essa 

modalidade educacional, desde o período colonial até a atualidade com o objetivo de 
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retratar o movimento de negação e exclusão dos jovens e adultos do direito 

fundamental à educação. 

No capítulo 2 fazemos uma breve apresentação sobre o ensino de química e 

a formação cidadã, para isso começamos delineando alguns dos aspectos socio-

históricos que constituem a Química como disciplina escolar e também as relações 

entre conhecimento científico e conhecimento escolar. A partir disso, discutimos o 

currículo de Química do Ensino Médio – EJA e apresentamos o enfoque CTSA que 

consideramos na elaboração e desenvolvimento das IPs.  

No capítulo 3 apresentamos a perspectiva metodológica que caracteriza o tipo 

de pesquisa que compreende o desenvolvimento do trabalho. Abordamos as 

características da pesquisa-ação e explicamos os elementos que caracterizam a 

nossa pesquisa por esse viés metodológico, ou seja, as cinco etapas de 

desenvolvimento da pesquisa. Ainda, apresentamos os sujeitos da investigação, o 

critério de escolha da amostra pesquisada, os instrumentos de coleta de dados, a 

nossa proposta de intervenção pedagógica e a técnica de análise dos dados da 

pesquisa. 

No capítulo 4 apresentamos os resultados e discussão procedentes do 

questionário e das cinco intervenções pedagógicas com abordagem CTSA 

realizadas nas duas turmas de 3ª Etapa da EJA - 1º Semestre. 

Finalizamos esta exposição apresentando algumas CONSIDERAÇÕES sobre 

a análise realizada. 
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CAPÍTULO I: SOBRE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) permeia todo o percurso histórico da 

educação brasileira. Todavia, emerge de lacunas do sistema educacional do país 

que busca, por meio de um discurso formalizado de ―educação para todos‖, 

proporcionar acesso igualitário de todos os que estão à margem da educação. 

Desse modo, é algo audacioso tentar retratar a construção da trajetória 

histórica da Educação de Jovens e Adultos (doravante EJA) no Brasil, visto que esta 

apresenta muitas nuanças ao longo dos períodos e evidencia os vínculos com as 

transformações sociais, econômicas e políticas ditadas por relações de poder 

ideologicamente dominantes que constituem os distintos momentos históricos do 

país (PAIVA, 1973). Salientamos que não objetivamos refazer a história da EJA, e 

sim apenas retratar alguns pontos que evidenciam o movimento de negação e 

exclusão de uma parcela da população brasileira de ter o acesso e a permanência 

na escola na idade considerada apropriada, pois, para aprender não há idade, a 

aprendizagem se dá ao longo da vida: 

[...] usualmente na Educação de Jovens e Adultos, pelo menos em 
trabalhos acadêmicos, a definição acordada na V CONFINTEIA, 
entendendo-a como uma educação continuada ao longo da vida. Em 
decorrência, a aprendizagem é considerada não só um fator de 
desenvolvimento pessoal e um direito de cidadania, mas também uma 
condição de participação dos indivíduos na construção de sociedades mais 
democráticas (FÁVERO, 2011, p.30). 
 

No contexto brasileiro, a EJA surge de vínculos acordados entre a 

alfabetização (pública) e a educação popular. A educação popular é caracterizada 

por lutas por direitos, movimentos de conscientização cidadã com destaque em 

aspectos locais, um ensino pontuado em saberes populares (PAIVA, 1973). Os 

movimentos constitutivos do percurso da EJA na Brasil se configuram como uma 

alternativa à escola tradicional, escola esta que havia expulsado aqueles que haviam 

perdido a época regular de fazerem seus estudos (FRIEDRICH et al., 2010).  

Assim, o histórico da EJA retrata movimentos de negação e exclusão que vão 

de encontro a esses sujeitos, registra um direito que foi tirado muito antes, durante a 

infância, negando o tempo escolar e também o direito de ser criança a milhares de 

brasileiros. Todavia, a EJA é considerada uma modalidade de educação inclusiva 

em sociedades democráticas, que passa pelo entendimento da inclusão em busca 

da conquista dos direitos que foram negados (PAIVA, 2006).  
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A EJA passa a ser incluída no sistema educacional do país a partir da 

Constituição de 1988, que estabelece o direito público subjetivo ao ensino 

obrigatório — o ensino fundamental —, independentemente da idade do candidato 

(GADOTTI & ROMÃO, 2011). Nesse sentido, a Constituição de 1988 traz grandes 

avanços para a EJA, porque vem garantir o direito à educação aos adultos e jovens 

que na infância não conseguiram, por algum motivo, frequentar a escola regular na 

idade considerada apropriada. 

Com relação ao público de EJA, podemos dizer que estes são jovens e 

adultos trabalhadores, que voltam à escola regular para superar suas condições 

precárias de vida que estão na raiz do analfabetismo, expressão de uma estrutura 

social injusta. Então, os programas de EJA devem gerar uma transformação na 

qualidade de vida dos sujeitos alcançados. A educação oferecida a esse público 

está vinculada às expectativas de uma mudança real das condições de vida do 

aluno trabalhador (GADOTTI & ROMÃO, 2011).  

Nesse sentido, há que se preocupar com o cidadão que busca a EJA nos 

diferentes espaços, tanto na cidade como no meio rural, pois as formas de ensinar 

se constituem em desafios, considerando o compromisso social e profissional com a 

comunidade, ou seja, o professor deve-se posicionar politicamente, oferecendo a 

esses sujeitos uma educação crítica com um caráter emancipatório (FREIRE, 1996). 

A complexidade da definição dos termos associados à EJA e a caracterização 

do público dessa modalidade fizeram com que uma imensa confusão se instalasse 

através do tempo, culminando em tentativas frustradas de solucionar um problema 

que parecia emperrar o desenvolvimento do país: a escolarização de jovens e 

adultos. O retrato apresentado por esta análise são políticas públicas não aliadas a 

iniciativas populares, ou seja, uma dicotomia de enfrentamento entre o popular e o 

formal. Segundo Haddad & Di Pierro (2000, p. 108): 

[...] a EJA sempre compreendeu um conjunto diverso de processos e 
práticas formais e informais relacionadas à aquisição ou ampliação de 
conhecimentos, de competências técnicas e profissionais ou de habilidades 
socioculturais [...] quase todos os domínios da vida social. 

 

Uma reflexão sobre a educação aponta para a educação de adultos como 

resultado da ineficácia do Estado em garantir, por meio de políticas públicas 

adequadas, a oferta e a permanência da criança e do adolescente na escola. Sendo 

assim, as iniciativas em EJA, em maioria, caminham na marginalidade do processo 
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educativo brasileiro e as questões mais incisivas no tocante a esta afirmação dizem 

respeito às propostas de governo criadas de acordo com as necessidades políticas 

de cada sistema ideologicamente dominante (FRIEDRICH et al., 2010). 

 

1-1 No Período Colonial (1500-1822) 

 

A atuação educacional junto à EJA no Brasil remete a ações que se iniciaram 

com a catequização indígena desempenhada pelos padres jesuítas, no Brasil 

Colônia1. A trajetória da escolarização de jovens e adultos é estabelecida por 

diferentes histórias, nas quais pode se notar características que são peculiares 

(PAIVA, 1973; HADDAD & DI PIERRO, 2000; ROSÁRIO & SILVA, 2004). Em uma 

análise do período de colonização do Brasil, Prado (1970), salienta que: 

Se vamos à essência da nossa formação, veremos que na verdade nos 
constituímos para fornecer açúcar, tabaco e alguns outros gêneros; mais 
tarde ouro e diamante; depois algodão, em seguida café, para o comércio 
europeu. Nada mais que isto. É com tal objetivo, objetivo exterior, voltado 
para fora do país e sem atenção a considerações que não fosse o interesse 
daquele comércio, que se organizarão a sociedade e a economia brasileira. 
(PRADO, 1970, p.16 apud RIBEIRO, 1977, p. 27). 

 

 Concordamos com Paiva (2003) que as atividades educativas realizadas 

pelos jesuítas no Brasil possuíam a missão de cristianizar a população indígena e 

difundir entre eles os costumes da civilização ocidental cristã. Isso foi uma estratégia 

política da Coroa Portuguesa, ou seja, a conversão dos nativos à fé católica pela 

doutrinação e educação facilitaria a ação colonizadora. Em outras palavras, sabe-se 

que na realidade o que se fez aos povos indígenas foi submetê-los ao jugo da igreja 

católica e aos costumes; quando resistiam, o único meio era massacrá-los (PILETTI, 

1996). 

Apoiamo-nos em Santos (2007), para salientarmos que, a maneira violenta 

com que se estabeleceu a ação missionária e a colonização em nosso país 

provocou entre os indígenas a disseminação e a revolta. Por meio da tentativa de 

manter sua cultura, os nativos reagiam às ações de tirania do colonizador, que 

abrangeu táticas de domínio, pautadas em obediência voluntária até o domínio 

                                            
1
Considera-se Colônia o período que assim politicamente se denomina. Sua história desde o 

descobrimento é resultado de interesses econômicos e políticos. Seu berço natal é um conjunto 
denominado ―comércio europeu‖. O interesse predominante da época é o comércio. E este, prevalece 
no Brasil em todo o período. Colonizar é quase sinônimo de estabelecimento de feitorias comerciais, 
ou agências de defesas. O mesmo significado possui a palavra povoar (RIBEIRO, 1977, p.26-27). 
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obrigado. Em territórios coloniais, as ações realizadas pelo colonizador e pelos 

missionários jesuítas caracterizavam-se por uma apropriação/violência. Desse 

modo, os saberes dos indígenas eram irrelevantes, não sendo considerados um 

conhecimento fidedigno e, sim, crenças, opiniões, magia, idolatria.  

No que se refere ao ensino fora das aldeias, coube aos colégios o ensino 

secundário e superior. Sistematicamente organizados, os colégios possuíam um 

pacote completo de estudos denominados de Ratio-Studiorum2. Para o nível 

secundário, eram oferecidas aulas de letras, filosofia e ciências. Ao superior, o curso 

de teologia para os futuros sacerdotes (FRANCISCO, 2004). Sobre a ação educativa 

dos padres jesuítas no Brasil, Romanelli (2002, p. 34) afirma que:  

[...] o ensino que os padres jesuítas ministravam era completamente alheio 
à realidade da vida da Colônia. Desinteressado, destinado à cultura geral 
básica, sem preocupação de qualificar, para o trabalho, uniforme e neutro, 
não podia por isso mesmo, contribuir para modificações estruturais na vida 
social e econômica do Brasil, na época. 

 

 Nesse contexto, concordamos com Xavier et al.,(1994) e Romanelli (2002) 

que a desigualdade de acesso de uma parcela da população brasileira à educação 

escolar e da sua permanência nela é um traço estrutural da colonização da 

sociedade brasileira. A parcela excluída era constituída por escravos que, quando 

libertos, tinham o ingresso à educação, quando possível. Inexistia no país políticas 

que garantissem o acesso dos ex-escravos e de mulheres à escola. Esse debate 

sobre a inclusão dos ex-escravos e mulheres à educação escolar somente acontece 

no período final do Império (XAVIER et al., 1994; ROMANELLI, 2002). 

Os movimentos de educação adulta são quase inexistentes no período 

colonial. Em outras palavras, era dada pouca ênfase aos trabalhos de alfabetização, 

visto que esta era destinada somente à doutrinação. Nesse sentido, podemos dizer 

que esta rudimentar instrução dos adultos foi realizada adjunta à educação das 

crianças, configurando alguns episódios decisivos, a ruptura dos impedimentos 

étnicos e culturais, convertendo os nativos em cristãos dóceis e submissos, 

propiciando o êxito da colonização e, além disso, a sedimentação da cultura 

europeia e do cristianismo no Brasil (PAIVA, 2003). 

                                            
2
Ratio-Studiorum (Ordem de estudos) determinava 5 horas de estudo por dia, divididos pela manhã e 

tarde. O currículo ficava assim estipulado: I – currículo teológico: com duração de 4 anos, para os 
alunos que iriam seguir carreira religiosa na ordem; II - currículo filosófico: com duração de três anos, 
sendo obrigatórios os seguintes estudos: 1º ano: lógica, introdução às ciências; 2º ano: cosmologia, 
psicologia, física e matemática e no 3º ano: metafísica, filosofia e moral; III - currículo humanista que 
englobava: retórica, humanidades, gramática inferior, média superior (FRANCISCO, 2004, p. 23-24). 



21 

 

 

Entretanto, desde o período de iniciação da Educação Jesuítica, já se 

evidenciava a necessidade de um ensino para os adultos e o vínculo da educação 

com o trabalho. A educação é concebida como instrumento ideológico para os 

poderes ou para os que os disputam. O alvará de 28 de julho, do ano de 1759, 

expulsa os jesuítas do Brasil e leva o país a um caos educacional (ROMANELLI, 

2002; PAIVA, 2003). Dessa forma, as novas iniciativas sobre ações dirigidas ao 

campo da educação de jovens e adultos somente ocorreram durante a época do 

Império (HADDAD & DI PIERRO, 2000; LOPES & SOUSA, 2007). 

 

1.2 Movimentos da Educação Popular e a Educação de Adultos no Império 

(1822-1889) 

 

Com a desorganização do sistema de ensino produzido pela expulsão dos 

jesuítas do Brasil, a parte mais atingida foi à educação das elites, visto que os 

movimentos de educação popular3 no período colonial foram nulos (PAIVA, 2003). 

Nesse âmbito, as preocupações com a corte portuguesa modificaram o panorama 

educacional brasileiro. Paiva (2003, p. 68) afirma que:  

 

Tornou-se necessária a organização de um sistema de ensino para atender 
a demanda educacional da aristocracia portuguesa e preparar quadros para 
as novas ocupações técnico-burocráticas. Dessa forma, foram criados 
cursos de caráter marcadamente utilitário, em nível superior, como o de 
Medicina, Agricultura, Economia Política, Química e Botânica, além das 
Academias Militares; para favorecer a vida cultural criaram-se as Academias 
de Ensino Artístico, o Museu Real, a biblioteca pública, a Imprensa Régia, 
entre outras iniciativas. 

  

Conforme abordado por Paiva (2003), a educação elementar permaneceu à 

margem; a elite a recebia em casa, como ensino privado. O ensino primário voltado 

às grandes massas ficou a cargo dos governos provinciais, e nada mais foi feito pelo 

governo central em seu beneficio. 

O ensino técnico-profissional surgiu durante o Império com as chamadas 

                                            
3
"Até os anos 60 o termo educação popular está vinculado à difusão do ensino primário. Até então 

tratava-se a educação popular dominante como distinta da educação de adultos. A identificação entre 
educação popular e educação de adultos deriva, de um lado, da expansão acelerada do ensino 
primário na segunda metade do século XX. Resultam de outro lado, da multiplicação dos movimentos 
de educação de adultos destinados às camadas populares a partir do final dos anos 50 em conexão 
com a politização crescente da área educacional. E na medida em que aumentam as oportunidades 
de educação dos grupos adultos, a educação popular fica associada aos movimentos do educador 
Paulo Freire que começam nos anos 60". (PAIVA V. 2003, p.165). 
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escolas para desvalidos. Consistiam de influências das sociedades mais 

industrializadas, com o objetivo de preparar as pessoas marginalizadas para o 

trabalho nas indústrias, que aqui já se instalavam. O que vem enfatizar que no 

Império temos um ensino superior de elite, sem nenhuma atenção ao conhecimento 

para os filhos das classes populares, pois estes deveriam continuar a permanecer 

como mão-de-obra, assegurando o elitismo até então presente, e continuando os 

filhos dos trabalhadores com pouca ou nenhuma instrução (FRANCISCO, 2004). 

 Por meio do Ato Adicional de 1834, estava delegado às províncias o dever de 

expansão de escolas de primeiras letras, legislando sobre o ensino elementar e 

secundário. Nesse âmbito, raras foram as movimentações no sentido de fundação 

de escolas primárias e da instrução elementar. A educação pública gratuita com 

objetivo de escolarização das camadas populares permaneceu em decadência nas 

linhas ―mortas‖ da Constituição de 1824, que estabelecia no artigo 179 a gratuidade 

da instrução primária para todos os cidadãos (PILETTI, 1996). 

Nesse âmbito, a garantia de uma educação primária e gratuita para todos os 

cidadãos, incluindo também a população adulta, não passou de um discurso legal e 

político. A oferta de instrução aos adultos foi quase inexistente, juntamente com as 

intenções de garantia de escolarização básica para todos por meio da expansão das 

escolas. Desse modo, “[...] a escola era entendida apenas como direito das crianças, 

ficando excluídos os jovens e adultos. Em outras palavras, permanecia a distância 

entre o proclamado e o realizado” (HADDAD & DI PIERRO, 2000, p. 109).  

No que tange à instrução de jovens e adultos, temos no ano de 1854, em 

funcionamento, a primeira escola noturna no Brasil, cuja finalidade era alfabetizar a 

classe trabalhadora analfabeta. Difundindo-se de forma promissora, quase todas as 

províncias instituem as escolas noturnas. Desse modo, chegamos em 1874 com 117 

escolas, que possuíam objetivos peculiares, como por exemplo: no Pará, para 

alfabetizar os nativos, e no Maranhão, para explicar aos colonos seus direitos e 

deveres. Todavia, a criação dessas escolas estava ligada à valorização da educação 

em si mesma, sem levar em conta o aspecto instrumental e sem adaptação às reais 

especificidades de ensino ao público adulto ao qual eram destinadas (PAIVA, 2003). 

Contudo, chegamos ao final do Império com 82% da população com idade 

superior a cinco anos analfabetos, excluídos dos bancos escolares na idade 

apropriada (HADDAD & DI PIERRO, 2000). Todavia, ―o pouco que foi realizado 

deveu-se aos esforços de algumas Províncias, tanto no ensino de jovens e adultos 
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como na educação de crianças e adolescentes‖ (HADDAD & DI PIERRO, 2000, 

p.109). 

 

1.3- O Período Republicano (1889-1930) 

 

Em 15 de novembro de 1889 proclamou-se a República. No âmbito do no 

governo brasileiro, instituiu-se a política do ―café-com-leite‖, isto é, os fazendeiros de 

São Paulo (barões do café) e de Minas Gerais (coronéis do leite), se alternavam na 

posse do poder na República, exercendo total centralização do poder. O alicerce era 

o coronelismo, que nomeava autoridades e altos funcionários, e em troca apoiava os 

candidatos aceitos pelas bases do governo. O voto era de ―cabresto‖, e com 

restrição do voto do analfabeto. Essa concordata na liderança findou em 1930, 

propiciando aos gaúchos e outros ascenderem ao poder, mas não por meio de 

eleições, e sim através da Revolução de outubro de 1930 (FRANCISCO, 2004; 

GHIRALDELLI, 2009). 

A Constituição de 1824 estabelecia o voto censitário, que consistia na 

concessão do direito do voto apenas àquelas pessoas que atendessem certos 

critérios que provassem condição econômica satisfatória. Com a proclamação da 

República, o voto deixava de ser censitário somente para dar um falso ar mais 

democrático à República, mas em contrapartida era aberto, ou seja, praticamente 

não houve avanço no sistema eleitoral, simplesmente pelo país ter perdido um 

sistema e ter trocado para outro (XAVIER et al., 1994). 

Todavia, no campo educacional as transformações eram necessárias. O 

analfabetismo deveria ser eliminado, era indispensável aos trabalhadores urbanos 

ter acesso ao conhecimento para exercer as novas atividades. Permanecia um 

dualismo na educação, uma escola que levaria ao ensino superior e outra voltada à 

formação de mão-de-obra, com curta duração (ROMANELLI, 2002; FRANCISCO, 

2004). 

 Dessa forma, a educação era concebida como única forma de ascensão 

social, bem como o ―antídoto‖ aos problemas do país. Houve maiores 

movimentações, no sentido de ampliação das escolas, o surgimento das ―ligas para 

erradicar o analfabetismo‖, com intencionalidades políticas, ou seja, a busca do voto 

do adulto analfabeto (PAIVA, 2003). 

De acordo com Paiva (2003), a instrução popular era um imperativo 
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estratégico, especificamente no campo de instrução dos adultos analfabetos, devido 

a exigências da ―Lei Saraiva‖4, designava a proibição do voto da população 

analfabeta, por considerar a educação uma forma de ascensão social. 

No Brasil, unido à 1ª guerra no ano de 1910, o nacionalismo fez ver sua 

liderança em analfabetismo. Dessa forma, surgiram as ligas de Defesa 

Nacionalistas, mas não existiam profissionais da educação; os políticos e 

intelectuais atuaram nas lutas em favor da educação do povo. Nasce o ―entusiasmo 

pela educação‖, ou seja, o ensino em quantidade com programas de alfabetização 

visando ao voto do analfabeto (PAIVA, 2003). 

Sob essa perspectiva, o analfabeto não era cidadão brasileiro, em outras 

palavras, eram os excluídos do direito fundamental de cidadania. Nesse sentido, 

começa-se a acreditar na ―desanalfabetização‖, como a esperança de ascensão 

social da população brasileira (XAVIER et al., 1994). Com isso, a educação começa 

a ser idealizada como o principal problema nacional que uma vez solucionado 

levaria à solução dos demais (PAIVA, 2003). Com esta visão ideológica aparece o 

preconceito contra o analfabeto, sendo este responsável pelas ―mazelas‖ do país. 

O Ato Constitucional de 1891 concretizou o federalismo, por meio do qual os 

encargos pelo ensino elementar foram descentralizados nas Províncias e 

Municípios. Dessa forma, a União ficou com a incumbência de delegar as atividades 

da educação secundária e do ensino superior. Importante ressaltar que, mais uma 

vez privilegiou-se a formação da elite, deturpando o sentido da educação para as 

camadas sociais menos privilegiadas. O Ato Constitucional delegava às Províncias, 

com poucos recursos financeiros, e também com fortes interesses oligárquicos que 

dominavam politicamente, a responsabilidade pelo ensino básico (HADDAD & DI 

PIERRO, 2000).  

Entendemos que, por meio do Ato Constitucional de 1891, a educação de 

jovens e adultos permaneceu em declive. Do mesmo modo, a educação elementar, 

quando o governo central isentou-se da expansão das escolas para o atendimento 

das crianças das classes marginalizadas. E, ainda, podemos dizer que essas 

                                            
4
Assim nomeada em homenagem ao Ministro do Império José Antônio Saraiva, responsável pela 

primeira reforma eleitoral do Brasil, criando pela primeira vez o ―título de eleitor‖. O Decreto nº 3.029, 
de nove de janeiro de 1891 (―Lei Saraiva‖), eliminou o critério eleitoral de renda (voto censitário), e 
manteve a restrição do voto ao analfabeto. A reafirmação dessa limitação ao direito do voto, tal como 
ocorrera quando da sua introdução na reforma eleitoral imperial (Constituição de 1824), não 
acarretou maior interesse do poder público pela expansão do sistema escolar (XAVIER et al., 1994,p. 
102/ grifo nosso). 
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crianças que permaneceram fora da escola elementar são os futuros sujeitos de 

EJA, as pessoas a quem foram negados o direito de acesso à escola na idade 

apropriada, bem como a sua permanência. Nesse sentido, concordamos com Paiva 

(2006, p. 520) de que a EJA pode ser compreendida:  

[...] a partir de carecimento e necessidade social, essencialmente produzido 
na história, que vêm constituir o que se reconhece como direito em resposta 
a esses carecimentos e necessidade, fundamentais ao entendimento 
teórico, por ser o direito frequentemente negado e em poucos momentos 
respeitado, em relação a todos os cidadãos. 

 

O cenário republicano brasileiro era caracterizado por uma situação herdada 

do Império, em que a maior parte do povo brasileiro era analfabeta e com pouca 

instrução. Nesse contexto, era preciso combater a ―chaga do analfabetismo‖, então, 

intensifica-se a difusão da educação das camadas populares (PAIVA, 2003). É 

importante dizer que existiam interesses políticos na alfabetização do povo, pois, 

havia a necessidade de ampliação do corpo eleitoral, a busca do voto do analfabeto 

(que era até então proibido), este uma demanda posta pelas oposições, que também 

constituiu intenção para o entusiasmo pela educação (XAVIER et al.,1994; 

GHIRALDELLI, 2001; PAIVA, 2003). 

O país chega a 1920, segundo censo realizado 30 anos posteriores ao 

período da República, com 72% da população acima de cinco anos analfabeta. Com 

relação ao ensino de jovens e adultos, eram ausentes as políticas educacionais 

específicas. As inquietações nesse campo só começaram a ocorrer em metade da 

década de 1940, quando acontece uma atenção geral por meio da educação da 

classe popular, normalmente vinculada à instrução elementar das crianças 

(HADDAD & DI PIERRO, 2000).  

Esse desvio do pensamento político pedagógico nesse período se dá devido 

aos artifícios de transformação social vinculados ao início da urbanização e ao 

ligeiro processo de industrialização do país. Dessa forma, é preciso a ampliação da 

oferta de ensino elementar e a melhoria da sua qualidade.Os movimentos de 

educadores da década de 1920 foram benfeitores à instituição de políticas públicas 

para a educação de jovens e adultos (HADDAD & DI PIERRO, 2000).Nesse âmbito, 

ocorre maior mobilização da população em busca do cumprimento constitucional 

que estabelecia o direito à educação para todos. 
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De acordo com Beisiegel (1974, p. 63 apud HADDAD & DI PIERRO, 2000, p. 

110): 

[...] ao direito de educação que já se afirmava nas leis do Brasil, com as 
garantias do ensino primário gratuito para todos os cidadãos, virá agora 
associar-se, da mesma forma como ocorrera em outros países, a noção de 
um dever do futuro cidadão para com a sociedade, um dever educacional 
de preparar-se para o exercício das responsabilidades da cidadania. 

 

Contudo, durante todo o período republicano, manteve-se o sistema dual de 

ensino — originário do Império. Foi nesse sentido que permaneceu, de um lado, o 

sistema federal, cuja principal atenção era a educação da classe dominante e, de 

outro, o Estado, com os encargos da educação do povo. Todavia, esse dualismo 

educacional era o retrato da organização da sociedade brasileira (RIBEIRO, 1977; 

PILETTI, 1996; ROMANELLI, 2002; PAIVA, 2003). Enfim: “Ao privar o indivíduo 

desse instrumento básico para se libertar de sua miséria global, a sociedade se 

torna estática, realizando assim o objetivo da classe privilegiada‖ (RIBEIRO, 1977, p. 

8). 

 

1.4 O Período Vargas: 

 

A Revolução de 1930 foi um acontecimento, entretanto, salientamos que  

mesmo em tempos de ditadura política e civil, alguns aspectos foram avançados no 

cenário educacional brasileiro. Com isso, passamos a viver uma nova etapa, 

decomposta em três períodos: o primeiro, com Getúlio Vargas no poder (Governo 

Provisório); o segundo, com Vargas dirigindo o Brasil até a promulgação da 

Constituição de 1934; e, por último, o terceiro período, em que Vargas governa de 

1937 até 1945, nomeado como ditador, à frente do que se intitulou por ―Estado 

Novo‖ (PILETTI, 1996; GHIRALDELLI, 2009).  

A sociedade brasileira na década de 1930 configura-se por movimentos de 

industrialização e urbanização. Com a industrialização, Rio de Janeiro e São Paulo 

juntos chegaram a ter um milhão de habitantes. Nesse contexto, em que o setor 

industrial se torna mais potente que o setor agrícola, as pessoas se movimentam em 

direção às grandes metrópoles. No que diz respeito a esses movimentos, quanto 

mais urbano se torna o país, menor é a parcela de pessoas que querem exercer 

trabalhos braçais, e aumentam os campos de serviços. Sabendo que os cargos de 

trabalho mais renomados requerem da população maiores conhecimentos, essa 
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demanda faz com que os pretendentes a estes cargos procurem a educação e as 

escolas (GHIRALDELLI, 2009).  

Contudo, a educação de adultos constituída na década de 1930 por meio de 

acontecimentos iniciados na década de 1920, das transformações no cenário 

econômico e político e do processo de industrialização no país, começa a ter 

presença na história da educação brasileira (FRIEDRICH et al., 2010).  

De acordo com Paiva (2003), o clima dos anos 30 faz com que os educadores 

mobilizem-se em busca de uma política nacional de educação por parte da União e 

da difusão do ensino elementar laico gratuito e obrigatório, bem como a educação 

destinada a adolescentes e adultos. Todavia, o analfabetismo reaparece como a 

causa das ―moléstias‖ do país e deveria ser erradicado. Nesse panorama: 

 

[...] funda-se em fevereiro de 1932 a Cruzada Nacional de Educação e, no 
ano seguinte, a Bandeira Paulista de Alfabetização. Segundo acreditavam 
os promotores da Cruzada Nacional de Educação, por exemplo, ―a 
campanha contra o analfabetismo precisava ter caráter de salvação pública‖ 
e o objetivo de sua atuação era, portanto, lutar para apagar a mancha 
vergonhosa do analfabetismo que degrada e avilta o Brasil. Reconhecida 
pelo governo como entidade de utilidade pública ( decreto n.º 21. 713 de 15/ 
agosto/ 32) logo após a criação, a Cruzada era um movimento cujos 
principais colaboradores eram encontrados no seio das armadas, das 
classes conservadoras, da indústria, do comércio, dos particulares, numa 
união contra a ignorância popular (PAIVA, 2003, p. 131). 

 

Na concepção de Paiva (2003), as campanhas de alfabetização realizadas 

sob responsabilidade da Cruzada Nacional de Educação foram favoráveis à 

expansão do ensino, e também propiciaram a fundação de escolas para 

alfabetização de adultos e de crianças menos privilegiadas, mantidas por doações 

de voluntários.  

Com a concepção de educação como redentora do país, surge o Manifesto de 

1932. Formulado por Fernando de Azevedo, apresentava uma legítima e 

sistematizada percepção pedagógica, partindo da filosofia da educação até 

declarações pedagógico-didáticas, perpassando ideários de uma política 

educacional. Por meio do Manifesto, os educadores exigiam a universalização do 

ensino e a solução dos problemas educacionais. Entretanto, eram âncora e 

orientação de toda a política getulista (PAIVA, 2003; GHIRALDELLI, 2009). 

Todavia, o Manifesto de 1932 exerce sua influência sobre a Assembléia 

Constituinte e, consequentemente, sobre a Constituição Federal de 1934, que 

aprova as exigências do movimento renovador (PAIVA, 2003). Desse modo, entra 
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em vigor o Plano Nacional de Educação, derivado da carta constitucional que 

preceitua o direito de todos os brasileiros à educação. Esta preceituava que o ensino 

é obrigação do Estado, com oferta integral gratuita e de frequência obrigatória, 

extensiva aos adultos. Dessa forma, o direito à educação de adultos passa a ser um 

direito constitucional, sendo ofertado por meio do ensino supletivo. 

Ressaltamos que por meio da preceituação da Constituição Federal de 1937 

(elaborada por Francisco Campos), a gratuidade de ensino assegurada pela 

Constituição Federal de 1934 fica conspurcada, ou seja, o Estado Novo não seria 

responsável por recursos de impostos para a democratização das oportunidades de 

educação às classes mais pobres. Deste modo, o Estado fica apático à educação 

popular geral, o que significa um retrocesso, com relação à tendência 

democratizante da Constituição anterior (GHIRALDELLI, 2009). 

No âmbito da educação de adultos, somente em fins da década de 1940 ela 

se estabelece como um problema de política nacional, mas os meios favoráveis a 

isso começam com o Plano Nacional de Educação com encargos da União, fixados 

pela Constituição Federal de 1934, que estabelece a educação como direito 

fundamental de todos e abarca o público adulto. Dessa forma, pela primeira vez a 

EJA era considerada com particularidade (HADDAD & DI PIERRO, 2000). 

A partir da década de 1940, as políticas brasileiras intensificaram as 

atribuições e encargos em relação à educação de adolescentes e adultos (MOURA, 

2009). Com a criação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(INEP) por Anísio Teixeira, em 1938, o órgão torna-se responsável por calcular os 

investimentos para o ensino primário e pela realização de pesquisas na área da 

educação. Anísio Teixeira defendia os financiamentos do ensino primário para todos, 

com intensa preocupação com a desigualdade econômica e cultural imperantes 

entre os municípios, que gerava desigualdade na formação dos alunos. Para a 

redução dessa desigualdade criou um ―custo-padrão‖ da educação, que deveria ser 

financiado com recursos dos três poderes públicos: União, Estados e Municípios 

(AMARAL, 2001). 

Todavia, os fatos ocorridos na década de 1940 induzem a eventos marcantes 

para a EJA no campo político e pedagógico e a educação dos adolescentes e 

adultos começa a ser vista como um problema independente da educação popular. 

Desencadeiam-se no território nacional iniciativas do Estado e regionais; é marcante 

também a instituição do Fundo Nacional do Ensino Primário (FNEP) em 1942; a 
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criação do Serviço de Educação de Jovens e Adultos (SEA) em 1947, que 

posteriormente denominou-se Campanha de Educação de Adolescentes e 

Adultos (CEAA), e estendeu-se até o final da década de 1950; a Campanha de 

Educação Rural iniciada em 1952; e a Campanha Nacional de Erradicação do 

Analfabetismo em 1958 (DI PIERRO; JOIA; RIBEIRO; 2001).  

Salientamos que foi a CEAA que começou a pensar a questão de materiais 

didáticos específicos para a EJA. Outro marco importante para a estruturação da 

EJA foi à realização do 1º Congresso Nacional de Educação de Adultos, e destaca-

se, ainda, a Primeira Conferência de Educação de Adultos (CONFINTEA5) que 

aconteceu em 1949, em Elsinore, na Dinamarca (VIEIRA, 2006; LOPES & SOUSA, 

2007). A realização da I CONFINTEA: 

 

[...] foi marcada pelo espírito de reconstrução do pós-guerra. Contando com 
a presença de 21 países, houve uma presença representativa de delegados 
da Europa ocidental, o que contribuiu para a confluência de sua atenção, 
que esteve centrada nas questões que afligiam as nações industrializadas 
desenvolvidas. Os problemas enfrentados pelos educadores de adultos 
eram vistos como decorrência da degradação da trama material, espiritual e 
moral da vida civilizada. Havia uma profunda convicção de que o acesso ao 
conhecimento e à informação transformaria os próprios cidadãos em 
instrumentos do processo de consolidação da paz mundial. A partir dessa 
conferência, a educação de adultos foi concebida como uma espécie de 
educação moral (VIEIRA, 2006, p. 102). 

 

No contexto brasileiro, somente no fim do Estado Novo é que a EJA se 

estabelece como assunto da política educacional. O governo Vargas, por meio da 

CEAA em 1947 (lançada por Lourenço Filho6), teve por finalidade propiciar à 

população de adolescentes e adultos analfabetos o direito à escolarização básica 

que fora negado na infância. Essa campanha atuou na zona rural e urbana. 

Salientemos que a atuação no meio urbano objetivava formar mão-de-obra 

alfabetizada para atender a demandas do setor urbano-industrial. Enquanto que, no 

meio rural, objetivava manter o homem no campo e, ainda, integrar os imigrantes e 

seus filhos nos estados do Sulm(LOPES & SOUSA, 2007; AGLIARDI, 2012). Nesse 

                                            
5
 Desde a realização da I CONFINTEA, ―[...] a cada década, a UNESCO tem organizado conferências 

internacionais nas quais são firmados compromissos e delineadas estratégias que os países-
membros se comprometem a cumprir‖ (VIEIRA, 2006, p. 101). 
6
 Realizou-se a primeira avaliação sobre o enorme índice de analfabetismo no país, passou-se já a 

interpretar a EJA como algo bem maior do que a simples transmissão de técnicas elementares da 
leitura e da escrita, além de se discutir a necessidade de uma diferenciação metodológica para a 
EJA, levando-se em consideração o meio rural urbano (OLIVEIRA; ALMEIDA, 2005, p.2) 
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panorama, a alfabetização de adolescentes e adultos era vista como peça 

fundamental de elevação da educação do povo, e meio de aumentar a bancada 

eleitoral, visto que, a população iletrada não tinha direito ao voto (BEISIEGEL, 

1997). Vale ressaltar que a CEAA propiciou duas outras orientações que ofereceram 

subsídios respeitáveis para a reflexão sobre políticas específicas para EJA:  

A primeira delas diz respeito a uma questão debatida nos últimos tempos: 
qual seria o sentido do esforço de levar a educação fundamental aos jovens 
e adultos analfabetos. A outra aparece na concepção mais geral do 
empreendimento, principalmente na estrutura administrativa articulada entre 
a União, os territórios e os estados para garantir a realização dos trabalhos 
em todo território nacional (BEISIEGEL, 1997, p. 30). 

 

Concordamos com Beisiegel (1974 apud BEISIEGEL, 1997), que o sentido de 

investir na educação de adultos, em ambiente adverso, impede o desenvolvimento 

desses adultos, haja vista que um alto meio cultural determina um resultado oposto. 

A criança estudada não consegue mudanças na condição do adulto analfabeto. No 

entanto, o adulto com maior instrução, em um ambiente rudimentar, tem a 

possibilidade de transformá-lo, seja agindo no seio do lar, sobre os filhos, seja em 

suas atitudes frente à comunidade. 

Um fator que contribui para o desenvolvimento da EJA, no Brasil, é a chegada 

das indústrias. Dessa forma, a industrialização do país exige a formação de mão de 

obra especializada, aumenta-se a necessidade de escolarização, pois era preciso 

capacitar os jovens e adultos para o trabalho nas indústrias que se instalavam nos 

grandes centros urbanos (ROMANELLI, 2002; PAIVA, 2003). Com as exigências do 

sistema capitalista, especificamente a necessária demanda por mão de obra 

especializada, a Reforma Capanema7 deu atenção ao ensino profissional.  

 Por meio do Decreto-lei n. 4244/428 a educação de adultos recebeu mais 

ênfase. Ele estabeleceu alicerces para o ensino primário supletivo com dois anos de 

                                            
7
 As Reformas realizadas por Gustavo Capanema, então Ministro da Educação em 1942, e suas 

ações promoveram algumas transformações em diversos níveis de ensino. Eram conhecidas como 
Leis Orgânicas de Capanema. Os Decretos-leis n. 4073, n. 6141e n. 9613/1942 instituíram o ensino 
técnico profissional no campo econômico, organizando nos dois ciclos existentes o ensino 
secundário: o Ensino Industrial Básico com duração de quatro anos, em que os cursos técnicos 
começaram a ter duração de 3 a 4 anos; e o curso pedagógico para preparação dos futuros 
professores com um ano de estudos, todos em nível de 2º ciclo (FRANCISCO, 2004). 
8
 Sancionou que o primeiro ciclo do ensino secundário seria chamado Ginasial e o 2º Ciclo, a partir de 

então, Colegial, sendo reorganizado como Clássico e Científico. O ensino primário foi regulamentado 
pelo Decreto-lei n. 8529/46, com as seguintes divisões: primário elementar, com quatro anos de 
estudos, e o complementar de mais um ano, oferecido às crianças de 7 a 12 anos (FRANCISCO, 
2004). 
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estudos, para jovens e adultos que não haviam tido acesso ao ensino na idade 

apropriada. Entretanto, o ensino superior permaneceu com a mesma estrutura e 

com maiores privilégios (FRANCISCO, 2004). 

Para o ensino técnico profissional, as mudanças implantadas pelo Decreto-lei 

de 1942 resultaram na criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI), e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). A finalidade 

era a preparação profissional dos trabalhadores, fornecendo mão de obra qualificada 

para as indústrias, bem como promovendo o ensino comercial do país. Para as 

camadas populares, este ensino foi bastante atrativo, uma vez que as indústrias 

fortaleciam o poder econômico do Estado e as relações do capitalismo. Quanto ao 

ensino superior, vale ressaltar que as elites continuavam privilegiadas (PAIVA, 2003; 

GHIRALDELLI, 2001, 2009). 

Contudo, os percursos que delimitam a EJA são concebidos como uma luta 

constante pelo direito fundamental à educação de uma população menos 

privilegiada e excluída da escola, cabendo destacar o artigo 26 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948 como direito de todos ao ―desenvolvimento 

pleno da personalidade humana‖ e como uma necessidade para fortalecer o 

―respeito aos direitos e liberdades fundamentais‖ (GADOTTI, 2013). 

 

1.5- Décadas de 1950 e 1960  

 

A luta pela democratização da educação começou a ter maiores êxitos a partir 

da Revolução de 1930, com os movimentos da Escola Nova, quando a 

industrialização e urbanização eram realidades no Brasil (PILETTI, 1996; 

FRANCISCO, 2004). Acreditamos que para refletir a democratização da educação, 

principalmente, no que diz respeito à EJA, deve-se passar pela concepção do 

direito. Então, admitimos nesse trabalho, ancoradas em Paiva (2006, p. 521), que: 

 

A questão do direito envolve, inelutavelmente, a condição democrática, 
valor assumido pelas sociedades contemporâneas em processos históricos 
de luta e conquista da igualdade entre seres humanos. No campo da 
educação, o direito e o exercício democrático têm sido permanentes temas 
em disputa. Especificamente na educação de jovens e adultos, a história 
não só registra os movimentos de negação e de exclusão que atingem 
esses sujeitos, mas se produzem a partir de um direito conspurcado muito 
antes, durante a infância, negado como tempo escolar e como tempo de ser 
criança a milhões de brasileiros. 
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A luta pela democratização do ensino se dá com os movimentos de 

educadores e profissionais que reivindicavam ser a educação um direito 

fundamental de todo cidadão. Um dos pontos discutidos girava em torno do número 

de escolas públicas — insuficiente para as classes populares —, e também na 

busca de atendimento aos adolescentes e adultos que não haviam frequentado a 

escola. O marco deste período foi o surgimento dos movimentos de educação 

popular voltados principalmente para a alfabetização de adultos. Uma importante 

iniciativa acontece de fevereiro de 1961 a abril de 1964 (interrompida pelo golpe 

militar) no governo do prefeito Djalma Maranhão (eleito em 1960), em Natal, Rio 

Grande do Norte, quando Moacyr de Góes, secretário de educação, implanta a 

campanha para atendimento a crianças, jovens e adultos na cidade, cujo número de 

analfabetos se impõe a um governo progressista. O lema da Campanha era: De pé 

no chão também se aprende a ler (PILETTI, 1996). Em princípios de 1963, Paulo 

Freire põe em prática seu método de alfabetização, propondo que o processo 

educativo parta das características locais, da vida do educando, e tem seu êxito 

especialmente reconhecido depois da experiência das 40h de Angicos, cidadezinha 

do sertão do Rio Grande do Norte. 

Os fatos transcorridos no âmbito das relações internacionais contribuíram 

para a expansão dos programas de educação de adultos iniciados na década de 

1940. As exigências de erradicação do analfabetismo logo após a 2ª Guerra 

Mundial, foram feitas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO)9, que discutia as desigualdades entre as nações e 

determinava o papel da educação, especificamente, a educação de adultos, no 

processo de desenvolvimento dos países subdesenvolvidos (HADDAD & DI 

PIERRO, 2000; PAIVA, 2003).  

A partir de meados da década de 1950, foi realizada a Campanha Nacional de 

Erradicação do Analfabetismo (CNEA), que aparece como uma tentativa de abordar, 

de forma associada, os problemas da educação básica e educação de adultos 

(PAIVA, 2003). Os responsáveis pelas atividades educativas da CNEA entendiam 

que apenas a obra de alfabetização não era satisfatória, sendo necessário dar 

preferência à educação de crianças e jovens, visto que, a eles, o acesso à educação 

                                            
9
Os apelos da UNESCO eram para que os países não medissem esforços no sentido da educação 

dos contingentes adultos analfabetos, e juntamente ao FNEP defendiam a necessidade de programas 
específicos para os adultos (PAIVA, V., 2003). 
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ainda poderia trazer certa ascensão social (LOPES & SOUSA, 2007).  

Em 1952 surge a Campanha Nacional de Educação Rural (CNER), com 

concepção dos órgãos internacionais em relação à educação de adultos 

analfabetos, com instituições em pequenas comunidades rurais no interior do país. 

Tinha o objetivo de formar o homem para permanecer na zona rural, e para esse fim 

contava com profissionais de distintas áreas como: agronomia, veterinária, economia 

doméstica, assistência social, entre outras (PAIVA, 2003; LOPES & SOUSA, 2007). 

Com relação à CNER e a CNEA, foram programas de pouca duração, logo, foram 

plataformas de governo rapidamente extintas; a primeira foi extinta em 1956, 

enquanto a CNEA terminou no ano de 1963 (HADDAD & DI PIERRO, 2000). 

Segundo Paiva (2003) no segundo governo Vargas (1951-1954) as 

discussões sobre a situação educacional da população brasileira receberam muita 

ênfase. Entretanto, as campanhas desenvolviam suas atividades rotineiras, e eram 

extintas por falta de recursos financeiros para dar continuidade. No começo do 

governo Juscelino Kubitschek (1956-1961), poucas são as mudanças na educação 

elementar bem como na educação de adultos. Nos programas de progresso do 

governo Kubitschek, recebe maior ênfase a formação técnico-profissional, devido ao 

aumento da produção industrial e a construção de Brasília. Concordamos com Paiva 

(2003, p. 190) quando afirma: “[...] o problema da educação dos adultos mostrava-se 

não resolvido e novos grupos de pessoas interessadas em problemas educacionais 

solicitadas a contribuir, a pensar o assunto”.  

Em 1958, Juscelino Kubitschek abre o II Congresso de Educação de Adultos, 

no Rio de Janeiro, devido ao declínio da CEAA e também pelo fato de as 

campanhas até então realizadas não atenderem as demandas exigidas pelo 

desenvolvimento que se instaurou no país. Nesse Congresso, ganha destaque a 

tese defendida pelo grupo de Pernambuco, liderado pelo professor Paulo Freire, de 

que as causas do analfabetismo inserem-se nos problemas socioeconômicos da 

região e na ausência de escolas primárias. O II Congresso Nacional de Educação de 

Adultos10 discutiu a necessidade de um programa permanente de luta em prol do 

problema de alfabetização, que desencadeou-se no Plano Nacional de Alfabetização 

                                            
10

 O II Congresso, convocado e patrocinado por muitas entidades públicas e privadas, com o apoio do 
Ministério da Educação e Cultura, realizou-se no Rio de Janeiro, entre 9 e 16 de julho de 1958. Como 
preparação ao Congresso realizaram-se Seminários Regionais em que os educadores tiveram 
oportunidade de discutir previamente os temas sugeridos e abordar os aspectos regionais e locais do 
problema. Além disso, o sucesso do encontro ficou logo assegurado pelo número de teses recebidas: 
esperavam-se 50, foram enviadas 210 (PAIVA, V., 2003, p. 234-235). 
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de Adultos (PNAA), coordenado por Freire e terminado em 1964 pelo Golpe de 

Estado, e também com a determinação do exílio de Paulo Freire (GADOTTI, 2013).  

Com ênfase no estudo dos problemas da educação dos adultos e em busca 

de soluções, o grupo que participara do congresso levantou criticas acerca da 

precariedade das escolas, bem como, das formas e aspectos sociais da educação 

voltada os adultos, e ainda da obrigatoriedade de material adequado e de 

preparação dos professores para lidar com esse público (PAIVA, 2003). 

Nesse contexto, o governo de Juscelino Kubitschek demonstrou preocupação 

na preparação dos menos privilegiados para o exercício da cidadania, em um 

caminhar para o progresso do país, e então o presidente fundou a Campanha 

Nacional de Erradicação do Analfabetismo (CNEA), em 1958, com a finalidade de 

diminuir os índices de analfabetismo, porém, por escassez de recursos financeiros, 

foi extinta em 1963 (FRIEDRICH et al., 2010).  

Nos anos de 1958 a 1964, a educação de jovens e adultos tinha uma 

concepção reducionista às causas do analfabetismo, sendo concebida como 

educação de base, vinculada a ‗reformas de base‘, amparada pela liderança 

populista de João Goulart. Nesse âmbito, destacaram-se os CPCs (Centros 

Populares de Cultura) extinguidos posteriormente ao golpe militar de 1964, e o 

MEB11 (Movimento de Educação de Base), amparado pela igreja católica, articulado 

pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), extinto em 1969. O MEB 

tinha como principio, além da educação, promover a emancipação e a libertação dos 

sujeitos das classes marginalizadas, que viviam no cerne da ignorância, para que se 

tornassem menos vulneráveis aos comandos ditatoriais (GADOTTI & ROMÃO, 

2011).  

As atividades realizadas pelos movimentos de educação popular tinham em 

vista a alfabetização, a organização de base e a cultura popular. O método de 

alfabetização de Paulo Freire realizado no Brasil, por meio das palavras geradoras 

(palavras do cotidiano do alfabetizando, de sua cultura), apresentava cunho político, 

                                            
11

O MEB originou-se em 1961, durante o governo de Jânio Quadros. A iniciativa partiu da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, na pessoa do então arcebispo de Aracaju, Dom 
José Távora, que propôs ao presidente a criação de um programa de educação popular a ser 
realizado, sobretudo, por meio do rádio junto às populações das áreas subdesenvolvidas do Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. O movimento foi criado valendo-se de um decreto governamental, 
no qual foram estabelecidos os termos de um convênio firmado entre a União e a CNBB. A CNBB 
ficou responsável pela elaboração de um plano qüinqüenal para o MEB, cuja execução coube a 
técnicos leigos (VIEIRA, 2006, p.136). 
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pautado em uma pedagogia na busca de promover o desenvolvimento da 

consciência critica dos sujeitos das classes populares. Em seu trabalho pedagógico 

a educação popular torna-se indissociável da política, uma educação que busca a 

emancipação das classes oprimidas, na luta contra qualquer forma de opressão e 

desumanização com as quais convivem (AGLIARDI, 2012). 

Com a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases de Educação 

Nacional, de 20 de dezembro de 1961 (LDB, 1961) em que os princípios discutidos 

dão ênfase aos objetivos da educação, quanto à promoção de uma educação mais 

humana, que fortaleça a unidade nacional, a solidariedade, como o bem comum 

entre os homens. Outro aspecto discutido foi o currículo, a composição curricular 

sofre alterações quanto a disciplinas e matérias optativas (PILETTI, 1996).  

Paiva (2003) retrata que com a promulgação da LDB de 1961, o Ministério da 

Educação ficava responsável por decidir sobre os Fundos Nacionais de todos os 

níveis de ensino. Porém, a lei transferia para os estados e os municípios a obrigação 

de organizar o setor educativo, ao governo federal era cabível o estabelecimento 

das propostas a serem alcançadas em todo o país e suprir algumas demandas 

oriundas das deficiências regionais. Tal delegação retumbou na ação do governo no 

setor de educação popular e também no campo de educação dos adultos. 

No campo da EJA, na década de 1960, destaca-se ainda o acontecimento da 

II Conferência Internacional sobre Educação de Jovens e Adultos realizada em 

Montreal (1963). Nela reuniram-se os países convocados pela UNESCO para uma 

maior reflexão sobre diversos temas, especificamente, a finalidade da EJA, e os 

conteúdos a serem estudados nesta modalidade. A discussão estava pontuada na 

ideologia de progresso e na inserção de conteúdos que abraçassem a vida dos 

alunos e ainda os científicos, na busca de um ensino que desenvolvesse o homem 

moderno, passando pelo respeito dos valores étnicos culturais dos povos. Com esse 

viés a EJA teria a concepção de formação educacional dos indivíduos incluindo a 

promoção da habilidade intelectual, e de formação do sujeito cidadão, com ênfase 

nas formas habituais de manifestação da arte popular, como uma riqueza a ser 

preservada (PAIVA, 2011). 

 Sobre os contributos da II Conferência na opinião de Gadotti (2011, p. 41) a 

EJA passa a ter: dois enfoques distintos: a educação de adultos12 concebida como 

                                            
12

A expressão predominante até a década de 1950 era ―educação de adultos‖. O termo além de se 
referir ao destinatário dessa educação - o adulto- indicava que essa oferta educativa era estruturada 
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uma continuação da educação formal, como educação permanente, e, de outro lado, 

a educação de base ou comunitária. 

A campanha de educação das massas era incentiva no país devido às 

exigências da UNESCO e eram marcantes no contexto brasileiro as ideologias de 

Paulo Freire. O ministro da Educação, Paulo de Tarso, tendo em vista a extinção 

das campanhas de educação de adultos em 1963, elaborou a Comissão de Cultura 

Popular para inauguração do projeto piloto do Método Paulo Freire em Brasília e 

realização do I Encontro Nacional de Alfabetização e Cultura Popular (PAIVA, 2003).  

Nos anos 60 o MEC demonstrava grande sensibilidade à expansão dos 

programas de educação de adultos; no ano de 1963, Paulo Freire é convidado para 

organizar o Plano Nacional de Alfabetização (PNA) (VIEIRA, 2006). Sobre o PNA, 

Paiva (2003), enfatiza que suas metas eram audaciosas e não ocultavam seu intuito 

político, uma vez que almejavam alfabetizar 5 milhões de brasileiros até 1965, 

aumentando significativamente o número de eleitores.  

 As décadas de 50 e 60 foram tempos marcantes e significativos para a EJA, 

com a criação de diversos programas, no sentido de democratização de 

oportunidades de alfabetização dos adultos. Importante enfatizar que temos as lutas 

no campo político que estão ligadas a legitimação da prática educacional. Todavia, 

nesses anos, a EJA passa a ter características próprias tanto no campo nacional 

como no internacional, o que podemos perceber pela realização dos congressos de 

EJA e conferências. Com isso, a EJA passou a ter um tratamento especifico no 

plano político e consequentemente, no campo pedagógico e didático. À medida que 

a educação começava a ser um direito fundamental de todo cidadão, com ideologia 

conscientizadora e com cunho político, é que a educação do adulto foi concebida 

como um forte instrumento de ação política (HADDAD & DI PIERRO, 2000). 

 

 

                                                                                                                                        
para o adulto analfabeto. No final dos anos 1950 e início dos anos 1960, a expressão ―cultura 
popular‖ ressaltava a emergência de uma dimensão política nesse campo, presente nos diversos 
movimentos sociais e educativos que marcaram esse período, alguns sob o influxo das idéias de 
Paulo Freire. O termo Educação de Jovens e Adultos - usualmente empregado para se referir à 
educação da parcela da população que não conseguiu concluir o ensino fundamental na idade 
―apropriada‖ - é muito recente entre nós. Ao longo da nossa história houve uma variação nas 
expressões utilizadas para designar esse campo educativo (VIEIRA, 2006, p.45-46). 
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1.6 Os Governos Militares (1964-1985) 

 

A ditadura militar correspondeu ao período de 1964 a 1985. O então 

presidente João Goulart foi deposto de seu cargo. O golpe militar foi uma repressão 

a qualquer movimento popular contrário ao regime no país. Sobre forte repressão a 

sociedade e a educação foram coagidas a conter qualquer manifestação a favor da 

democracia. No comando das questões políticas e administrativas estava a polícia 

militar que alterou as formas de participação dos sindicatos, cargos e eleições da 

nação. Diante do caos, as condições de vida foram resumidas à miséria, violência e 

ao desemprego, e às repressões (PILETTI, 1996). Segundo Piletti (1996), as 

condições em que o país encontrava-se revelavam: 

 

[...] a falta de trabalho, a ausência de saneamento básico e condições de 
higiene para a maior parte da população, a precária e insuficiente 
assistência médica e muitos outros fatores conduziram milhões de 
brasileiros a viverem em favelas, cortiços, sob viadutos ou nas ruas, sem as 
mínimas possibilidades de uma vida digna (PILETTI, 1996, p.115). 

 

As políticas de negação e exclusão foram um fator agravante na história da 

educação brasileira. Os grupos menos favorecidos economicamente em todas as 

épocas foram marginalizados receberam uma educação diferenciada, indo do 

abandono à própria sorte, sem meios de chegar ao ensino superior. Na década de 

50, tínhamos no estado de São Paulo formação para o trabalho industrial, sem 

direitos de aspirar aos filhos da classe trabalhadora o acesso à escola. Dessa forma, 

chegamos aos anos 50 com 42% das crianças em idade escolar (7 a 14 anos) não 

matriculadas na escola. O ensino oferecido era precário, com altos índices de 

evasão e repetência, no ensino primário e secundário. As metodologias usadas pelo 

professores eram pautadas em livros, a avaliação era tradicional, e ainda, persistiam 

a prática dos castigos físicos e a memorização de textos clássicos. Ter 

conhecimento era saber de cor os textos de Camões, os discursos de Cícero, A 

Odisséia, de Homero, dentre outros (FRANCISCO, 2004). 

 Na década de 60 continuávamos a ter no Brasil, elevadas taxas de 

analfabetismo, o país tinha 39,4% da população analfabeta. Realidade que não 

alterou muito nos anos 70, com 33,6%. A educação nesse período passou a ter 

caráter de suplência, e teria que contribuir para a alavanca da sociedade. Desse 

modo, foram assinados acordos internacionais, com objetivo de diminuir o número 
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de analfabetos. O PNA, que havia sido aprovado em 1964, e presumia a dispersão, 

por todo o Brasil, de programas de alfabetização de adultos conduzidos pela 

proposta de Paulo Freire, foi interrompido como o Golpe Militar, e seus autores 

foram duramente reprimidos (FRANCISCO, 2004). 

De acordo com Lopes & Sousa (2007), com o golpe militar em 1964 todos os 

movimentos de alfabetização de adultos que possuíam a ideia de fortalecer a cultura 

popular foram extintos13. No campo das iniciativas não governamentais, continuou 

atuando o Movimento de Educação de Base (MEB) 14, que não fora extinto devido 

aos vínculos com o MEC e a Igreja Católica. Porém, devido às ondas de repressões 

e a ausência de recursos financeiros, a maior parte dos programas deixou de 

executar as atividades em 1966. Concordamos com Rodrigues (2010) quando afirma 

que: 

 

As marcas da desigualdade na sociedade e na educação brasileira 
encarregam-se, entretanto, de tornar o movimento de centralidade à 
educação de jovens e adultos uma tarefa árdua, de concretização difícil e, 
às vezes, com custos significativos para sujeitos coletivos e individuais. Isso 
porque as políticas educacionais combinam duas dimensões de um mesmo 
contexto de negação do direito à educação das pessoas adultas. De um 
lado impõem a escassez de recursos materiais, humanos e financeiros à 
educação de jovens e adultos. Ao mesmo tempo, perpetuam os processos 
de dominação, não reconhecimento e desrespeito cultural na medida em 
que negligenciam as condições concretas de vida das pessoas jovens e 
adultas (RODRIGUES, 2010, p. 50). 

 

Essa conjuntura de negação e exclusão dos jovens e adultos do direito 

fundamental à educação salientado por Rodrigues (2010) perpassa toda a trajetória 

histórica da EJA, e ainda é fortemente evidenciada no período da ditadura militar. 

Com o golpe militar temos o declínio da educação dos jovens e adultos, com a 

ruptura política, como os programas voltados à educação popular, em que seus 

administradores foram reprimidos, perseguidos e as suas concepções de 

                                            
13A alfabetização das massas adultas pelos programas promovidos a partir do inicio dos anos 60 
aparecia como um perigo para a estabilidade do regime militar, para preservação da ordem 
capitalista. Difundindo novas idéias sociais, tais programas poderiam tornar o processo político 
incontornável por parte dos tradicionais detentores do poder e a ampliação dos mesmos poderia até 
provocar uma reação popular importante a qualquer tentativa mais tardia de golpe das forças 
conservadoras (PAIVA, 2003, p.287). 
14

 O golpe militar, ocorrido em 31 de março de 1964, praticamente desmobilizou todos os movimentos 
de educação e cultura popular do período. Apenas o MEB, com sacrifícios, tentou superar a crise até 
1966, resistindo ao corte de verbas e às censuras cerradas por parte do episcopado. A conjuntura de 
exceção irá alterar os planos e os itinerários desses jovens educadores, que irão, de diferentes 
maneiras, resistir e tentar reconstruir seus caminhos na educação popular (VIEIRA, 2006, p. 172) 
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alfabetização censuradas.  

O Movimento de Cultura Popular (MCP) iniciado nos anos 60 por Paulo Freire 

em Recife fora interrompido, arruinado e o educador Freire fora exilado. Juntamente 

foi interrompida a Campanha ―De Pé no Chão também se Aprende a ler‖, em Natal; 

a Campanha de Educação Popular (CEPLAR) em João Pessoa, ou seja, todos os 

programas que possuíam como palavras-chaves a conscientização, o espírito 

democrático, foram extintos e muitos de seus administradores presos. A coerção 

intensa, os estudantes e professores das academias em que foram cassados nos 

seus direitos políticos ou proibidos de exercer seus cargos (SAMPAIO, 2009).  

No ano de 1965 surge A Cruzada de Ação Básica Cristã (ABC)15. Esse 

movimento é originário no Recife, de que recebeu caráter nacional, com o objetivo 

de pleitear os ambientes não atingidos pelos movimentos de cultura popular, e suas 

concepções eram contrárias às de Paulo Freire. Procurou atender de maneira 

assistencialista as veemências do regime militar, transformando-se praticamente em 

um programa semi-oficial. Entretanto, sua fragmentação começa no ano de 1968, 

com variados julgamentos à sua administração. Com isso ela foi progressivamente 

se extinguindo nos estados entre os anos de 1970 e 1971 (HADDAD & DI PIERRO, 

2000). 

Na verdade, desde o final da Segunda Guerra Mundial as orientações 

provindas de agências internacionais ligadas à Organização das Nações Unidas 

eram em prol da erradicação do analfabetismo e da universalização da educação 

elementar, como uma tática de desenvolvimento socioeconômico e manutenção da 

paz. Nesse sentido, em 1966, o governo da União retoma o combate contra o 

analfabetismo por meio do MEC juntamente com o apoio da Cruzada ABC, porém, 

tais ações consistiam em uma combinação de entusiasmo e realismo em educação. 

As atividades efetivamente desenvolvidas pela Cruzada abarcavam, especialmente, 

a alfabetização dos adolescentes e adultos, além disso, desejava proporcionar a 

profissionalização ao adulto recém-alfabetizado, a fim de que ele ambicionasse 

                                            
15

A Cruzada ABC identifica sua origem remota na iniciativa de um grupo de professores do Colégio 
evangélico Agnes Erskine de Pernambuco que, em 1962, idealizou um trabalho de educação de 
adultos com sentido apostólico. A Cruzada trazia uma mensagem de paz social através da 
preservação das estruturas e da maior difusão do espírito religioso. Entretanto, toda a sua 
programação era baseada na atuação comunitária. Orientando sua atuação através de liderança 
local, com atuação de professores voluntários, à obtenção de facilidades fiscais e outras para o 
funcionamento das classes, à distribuição de alimentos e à promoção de atividades de caráter social 
na comunidade. Em face das críticas recebidas, entretanto, a distribuição de alimentos, iniciada em 
1967, foi suspensa em 1969 (PAIVA, V. 2003, p. 298-303). 



40 

 

 

produzir o seu bem-estar social e contribuísse para o desenvolvimento da sociedade 

(DI PIERRO et al., 2001; PAIVA, 2003).  

Com a violenta repressão dos governos do ciclo militar, o governo assume o 

controle dos programas de educação de adultos, tornando-os assistencialistas e 

conservadores. No ano de 1967 lançou-se o MOBRAL (Movimento Brasileiro de 

Alfabetização), um programa que atingiu todo território nacional, programa criado 

como uma alternativa ao trabalho da Cruzada ABC. Esse programa era voltado à 

alfabetização em massa dos adultos, nas mais variadas localidades do país. 

Diferentemente da CNEA de 1947, o MOBRAL recebeu recursos significativos da 

União para sua organização em setor nacional, organizou comissões municipais por 

todo o país, encomendando-as de realizar as atividades. Esse programa tinha um 

controle permanente da atuação pedagógica e dos materiais didáticos produzidos. O 

governo organizara o MOBRAL, com o intuito de resolver os problemas do 

analfabetismo (uma exigência dos órgãos internacionais, em especial a UNESCO), e 

devido sua presença maciça no território brasileiro, funcionava como um meio de 

legitimação da nova ordem política implantada em 1964 (DI PIERRO et al., 2001).  

O MOBRAL foi um dos maiores movimentos de alfabetização de adultos, já 

realizado no país, atingindo praticamente todos os municípios brasileiros, e pode ser 

considerado o sucessor dos programas pós-64 (PAIVA, 2003). Porém, os resultados 

foram pouco eficazes, no sentido de falta de prosseguimento dos estudos para os 

alfabetizandos. Desacreditado nas atmosferas políticas e educacionais, o MOBRAL 

foi extinto em 1985 e substituído pela Fundação Educar (SAMPAIO, 2009). De 

acordo com Di Pierro et al., (2001): 

 

A Fundação Educar, que passou a apoiar técnica e financeiramente 
iniciativas de governos estaduais e municipais e entidades civis, abrindo 
mão do controle político pedagógico que caracterizava até então a ação 
MOBRAL. Nesse período, muitos programas governamentais acolheram 
educadores ligados a experiências da educação popular- até então 
desenvolvido prioritariamente em experiências de educação não formal- 
com a promoção da escolarização de jovens e adultos por meio de 
programas mais extensivos de educação básica (DI PIERRO et al., 2001, p. 
62). 

 

Também na década de 1970, sob o julgo do governo militar, temos na 

implantação do ensino supletivo um marco importante na trajetória histórica da EJA 

no Brasil, em que, pela primeira vez, a educação de adultos aparece como estatuto 

legal.Em 1971, a Lei nº. 5.692 (BRASIL, 1971) institui o Ensino Supletivo. Esse nível 
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de ensino objetiva atender aos jovens e adultos com a função suplência, que faz 

referência ao tempo físico com o sentido de recuperar o tempo perdido do 

educando, necessitando aligeirar o processo educacional para certificação mais 

rápida (HADDAD & DI PIERRO, 2000).  

Sob ação da União temos também a criação dos Centros de Estudos 

Supletivos, que surgem com a lei nº. 5.692 (BRASIL, 1971). Esses complementariam 

a atuação do MOBRAL, propiciando aos egressos das escolas do movimento as 

chances de continuidade nos estudos nas séries posteriores ao ensino de primeiro 

grau (BEISIEGEL, 2000). Todavia, entendemos que: “As experiências apontam para 

a necessidade de continuidade da ação Indutora da União na educação básica de 

jovens e adultos” (BEISIEGEL, 2000, p. 14). 

Nessa perspectiva, os programas de EJA, com o golpe militar de 1964, se 

constituíram como um mecanismo para reforçar a hegemonia política do regime 

militar. Nesse âmbito, a educação de adultos também passou a ser entendida como 

suplência da educação fundamental (GADOTTI, 2011, 2013).  

Contudo, não havia no período militar movimentação em prol do exercício à 

cidadania, a visão de educação no plano geral era tecnicista e utilitária, de 

preparação do homem para o mercado de trabalho. Com essa concepção, as 

medidas tomadas para compensar as defasagens de aprendizagem e também 

atender às demandas do cenário econômico se dão por meio dos cursos supletivos, 

vinculados ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), ao Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), ao Serviço Social da Indústria 

(SESI), aos Telecursos de Segundo Grau e outros. Importante dizer que, a 

educação possuía duas concepções no período do governo militar: utilitarista e 

discriminadora. A concepção utilitarista, devido prever a inserção imediata do 

estudante no mercado, enquanto que a discriminadora era com viés de igualdade de 

oportunidades de acesso à escola, entretanto, não assegurava a ascensão social 

que o estudante almejava (XAVIER et al., 1994). 
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1.7 A EJA Pós-1985 a Redemocratização da Sociedade Brasileira 

 

A partir de 1985, os brasileiros deparavam-se com a redemocratização do 

país, com a extinção do MOBRAL e a sua substituição pela Fundação Educar. Com 

a extinção da Fundação Educar em 1990, criou-se uma enorme lacuna na EJA, 

ocorrendo assim a descentralização política da EJA, transferindo a responsabilidade 

pública dos programas de Alfabetização e pós- alfabetização aos municípios 

(FRIEDRICH, et al., 2010).  

Nesse período de reconstrução democrática, várias experiências de 

alfabetização ganharam consistência. Voltando os vínculos com o modelo de 

alfabetização conscientizadora dos anos 60, começam a renascer no contexto 

brasileiro as ideologias dos Movimentos de Cultura Popular (MCP) de Paulo Freire. 

Um avanço significativo dessas novas iniciativas de educação de adultos é a 

incorporação de uma concepção de alfabetização como processo que necessita de 

maior continuidade e sedimentação. As iniciativas pedagógicas da educação 

popular, que eram desenvolvidas às ocultas, por organizações pastorais populares 

das igrejas, ressurgiram nos ambientes universitários e voltaram a influenciar os 

programas de EJA (RIBEIRO, 1997; HADDAD & DI PIERRO, 2000).  

Um acontecimento importante no campo de EJA, na década de 1980, 

especificamente no ano de 1985 foi a IV Conferência Internacional sobre Educação 

de Adultos, em Paris, na qual foram abordados diversos temas, entre eles: 

alfabetização de adultos, pós-alfabetização, educação rural, educação familiar, 

educação da mulher, entre outros. Pode-se afirmar que essa conferência lançou o 

conceito de educação de jovens e adultos (GADOTTI, 2013). De acordo com Paiva 

(2011, p. 122):  

A IV Conferência declara o direito de aprender como desafio capital 
humanidade, traduzindo-o por: direito de saber ler e escrever; direitos de 
fazer perguntas e reflexionar; direito à imaginação e à criação; direito de 
interpretar o meio circundante e ser protagonista da história; direito de ter 
acesso aos recursos educativos; direito de desenvolver competências 
individuais e coletivas. 

 

 Com a redemocratização da educação que começa após 1985, marcada pela 

retomada do governo nacional pelos civis, constitui-se uma maior democratização 

das relações sociais e das instituições políticas brasileiras ao qual correspondeu um 

alargamento do campo dos direitos sociais. Foi um período importante na história da 
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nação brasileira, em que os grupos sociais que foram reprimidos no final dos anos 

70, começaram a lutar de forma impositiva pelos direitos econômicos, sociais, 

culturais, sempre tão negados num país marcado por desigualdades e desequilíbrios 

a toda sorte, foram organizados grupos representativos em prol da democracia. 

Esse movimento resultou na Constituição Federal de 1988 (HADDAD & DI PIERRO, 

2000). 

A constituição de 1988 introduziu uma nova forma ordem para as questões de 

justiça e dignidade humana. A constituição foi uma resposta de garantia para os 

direitos humanos, bem como para os desígnios de responsabilidade de cada 

indivíduo. Isto explicita a importância da constituição enquanto participação popular 

democrática. Cabe ressaltar que é no final da década de 1980 que a Educação de 

Adultos começa a ser nomeada por Educação de Jovens e Adultos (EJA), por causa 

do enorme contingente de jovens que procuram essa modalidade de escolarização 

(MOURA, 2009). No aspecto legal, a Constituição de 1988 representou para a EJA 

avanços promissores, por meio do artigo 208: “O dever do Estado com a Educação 

será efetivado mediante a garantia de: I. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, 

inclusive, para os que a ele não tiveram acesso em idade apropriada” (BRASIL, 

1988). 

Todavia, a trajetória histórica da EJA no período de redemocratização 

evidencia a contradição entre a afirmação no plano político do direito formal da 

população jovem e adulta do direito à educação elementar, e em outro sentido, de 

sua negação pelas políticas públicas concretas de permanência dos programas. Ou 

seja, temos a marca simbólica da ruptura do primeiro governo civil pós 1964, com as 

políticas publicas de EJA, com a extinção da Fundação Educar na década de 1990. 

A Fundação Educar atuava no campo de EJA de forma relevante, por meio do 

ensino supletivo e formação e aperfeiçoamento dos professores de EJA, ainda, 

produzia material didático, supervisionava e avaliava as atividades de educação 

básica de jovens e adultos, que eram realizadas por prefeituras municipais e de 

instituições da sociedade civil (HADDAD & DI PIERRO, 2000). 

O campo de EJA foi favorecido com a redemocratização, que propiciou o 

aumento das atividades nessa modalidade, entretanto, a EJA é compreendida 

contexto escolar brasileiro por meio da concepção compensatória do ensino 

supletivo. Nesse sentido, Di Pierro (2005) enfatiza que essa concepção de EJA 

como recuperação do tempo escolar perdido e curto prazo repercute em visões 



44 

 

 

discriminatórias e que subestimam os alunos, impede de algum modo que os 

docentes valorizem a cultura popular e adotem os conhecimentos discentes oriundos 

do convívio social e do trabalho. 

Segundo Gadotti (2011), o contexto brasileiro no final da década de 80 e 

início dos anos 90 demonstram a crise dos paradigmas da educação em geral, crise 

elucidada pelo fracasso dos programas dos países do Terceiro Mundo: 

 

O número de analfabetos no mundo tem aumentado: 742 milhões em 1970, 
814 milhões em 1980 e 884 milhões em 1990. O Brasil engrossa essas 
estatísticas com uma gorda contribuição: ainda que a taxa de analfabetismo 
(em sentido restrito) tenha caído de 26% (1980) para 18,8% (1989), o 
número de analfabetos (com 15 anos ou mais de idade) aumentou de 1983 
até hoje de 17.204.041 para 17.587.580 (IBGE, 1988; UNESCO, 1991 apud 
GADOTTI, 2011, p. 46). 

 

Com esse quadro de altas taxas de analfabetismo, o Brasil em 1989 reuniu 

vários educadores com a finalidade de preparar o Ano Internacional da Alfabetização 

(199016), é criada a Comissão Nacional de Alfabetização, de início coordenado por 

Paulo Freire e depois por José Eustáquio Romão, o objetivo era planejar ações para 

o Ano Internacional da Alfabetização (CNAIA), no entanto, a comissão é 

desarticulada pela ocasião da extinção da Fundação Educar. No ano internacional 

da alfabetização (1990), diversos debates foram realizados por instituições 

governamentais e não governamentais com a finalidade de encontrar caminhos para 

erradicar o analfabetismo no país (FRIEDRICH et al., 2010; GADOTTI & ROMÃO, 

2011).  

De acordo com Torres (1991), era claro que diante das exigências 

internacionais da década de 90, a criação de um programa de alfabetização exigia 

um símbolo e um programa de educação que estabelecesse vínculos com a 

pedagogia internacional, com experiência local, nacional e internacional, e com isso 

destacavam-se os trabalhos de Paulo Freire, suas ideologias com ênfase na 

Pedagogia do Oprimido que marcaram a segunda metade do século XX.Na década 

de 1990 a experiência do educador mais importante foi o Movimento de 

                                            
16

Acontece em São Paulo o Congresso Brasileiro de Alfabetização, de 14 a 16 de setembro de 1990, 
declarado pela UNESCO como o Ano Internacional de Alfabetização. Vários educadores reuniram no 
Congresso, para discussão do Plano Nacional de Alfabetização, defendiam que: Uma política de 
Alfabetização poderá representar um avanço em relação à situação atual se garantir investimentos 
significativos no ensino público, valorizar o magistério, criar mecanismos eficazes de cooperação 
entre as esferas de governo e os segmentos organizados da sociedade civil, estabelecendo ações 
combinadas na educação básica de crianças, jovens e adultos (GADOTTI & ROMÃO, 2011, p. 127). 
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Alfabetização de Jovens e Adultos da Cidade de São Paulo (MOVA-SP). De acordo 

com Argliardi (2012, p. 7-8):  

 

A partir do surgimento no município de São Paulo e considerando a 
influência nacional de Paulo Freire, diversos Estados brasileiros 
implantaram o programa. O objetivo do MOVA era contribuir para a redução 
do analfabetismo no Brasil, fortalecendo a cidadania e a construção de 
políticas públicas para redução do analfabetismo. Tinha como horizonte as 
possibilidades de uma transformação real das condições de vida do aluno-
trabalhador.  

 

Cabe ressaltar que a educação de adultos defendida por Paulo Freire era 

seriamente preocupada com a leitura crítica do mundo, problematizadora e 

emancipatória, em busca de formar o cidadão crítico: 

 

Uma pratica educativa e uma reflexão pedagógica, fundadas ambas no 
sonho por um mundo menos malvado, menos feio, menos autoritário, mais 
democrático mais humano. Respeitando os sonhos, as frustrações, as 
dúvidas, os medos, os desejos dos educandos, crianças, jovens ou adultos, 
os educadores e educadoras populares têm neles um ponto de partida para 
a sua ação. Insista-se, um ponto de partida e não de chegada. A dimensão 
global da Educação Popular contribui ainda para que a compreensão geral 
do ser humano em torno de si como ser social seja menos monolítica e mais 
pluralista, seja menos unidirecionada e mais aberta à discussão 
democrática de proposições básicas de existência (FREIRE, 2011, p. 22-
24). 

 

Nos dois anos antecedentes ao impeachment do presidente Collor de Melo, 

seu governo assegurou a implantação do Programa Nacional de Alfabetização e 

Cidadania (PNAC), o programa prometia suprir as ações de a extinta Fundação 

Educar, por meio de recursos da União para as instituições municipais e não 

governamentais que estavam envolvidas com programas de alfabetização de jovens 

e adultos. Desacreditado de suas ações que não lograram, o PNAC foi abandonado 

no mandato de Itamar Franco (vice do Collor).  

No campo legal na década de 90, é proclamada a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, LDBEN nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), que reafirma a 

conquista da EJA, enquanto modalidade de ensino através da secção V, em seus 

artigos 37 “A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 

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

apropriada”.  
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Nas linhas da LDBEN nº 9.394/96 ainda aparece a necessidade de formação 

específica para os docentes que irão atuar na EJA, bem como a indispensável 

atenção às peculiaridades dos trabalhadores matriculados nos curso noturnos. 

Segundo Friedrich et al.,(2010, p. 399), “a lei reafirmou a institucionalização da 

modalidade EJA substituindo a denominação Ensino Supletivo por EJA”.Entretanto, 

esta mudança de denominação é fato controverso para alguns autores: 

 

A mudança de ensino supletivo para educação de jovens e adultos não é 
uma mera atualização vocabular. Houve um alargamento do conceito ao 
mudar a expressão de ensino supletivo para educação. Enquanto o temo 
‗ensino‘ se restringe à mera instrução, o termo ‗educação‘ é muito mais 
amplo compreendendo os diversos processos de formação (SOARES, 
2002, p.12, apud FRIEDRICH et al., 2010, p. 399). 

 

Depois da V Conferência Internacional de Educação de Adultos (V 

CONFINTEA, 1997)17, duas concepções materializaram na EJA, contrapondo ao 

discurso de EJA como suplência, de compensação e de correção de escolaridade: a 

primeira concepção diz respeito à escolarização, garantindo o direito à educação 

básica a todos, independentemente da idade, e ponderando a educação do direito 

humano essencial; a segunda concepção percebe a EJA como educação 

continuada, como requisito de aprender ao longo da vida, independentemente da 

educação formal e do nível de escolaridade, o que abrange atividades educacionais 

de gênero, de etnia, de profissionalização, questões ambientais, dentre outras, de tal 

modo que garantisse a formação continuada dos professores e os sujeitos de EJA 

em processos de aprendizagem. Nesse sentido a EJA passa por uma 

ressignificação, a educação dos jovens e adultos compreende processos de 

aprendizagem em que os sujeitos se produzem e se humanizam, por toda a vida, e 

não se abrevia à escolarização, e muito menos à alfabetização (PAIVA, 2006).  

Cabe dizer que os programas de EJA, em grande maioria não foram 

realizados apenas com recursos das próprias administrações que os 

desempenhavam, mas também contava com verbas da União, em projetos que 

abrangiam também formação de professores para EJA, desenvolvimento de material 

didático específico. Porém, destaca-se no governo do Fernando Henrique Cardoso a 

exclusão e negação das políticas públicas da União com relação à EJA, por meio da 

                                            
17

 Em Hamburgo, cidade alemã em que se realizou a V CONFINTEA, quando países-membros da 
Organização das Nações Unidas (ONU) firmaram novos acordos para a área, por meio da Declaração 
de Hamburgo e da Agenda para o Futuro, em julho de 1997. 
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não abrangência da modalidade de ensino no Fundo Nacional de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) 

(BEISIEGEL, 2000; PAIVA, 2006). 

Desse modo, o caráter de educação de segunda classe para as pessoas das 

camadas populares que frequentam a EJA é afirmado, nesse governo, no campo do 

financiamento. Porém, quando a EJA é contemplada no Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB)18, que entra em vigor a partir de julho de 2007 (no governo 

Lula), a modalidade recebe sempre um valor por aluno menor que o destinado ao 

Ensino Fundamental de crianças, podendo essa diferença chegar a menos da 

metade, permanecendo à margem nos financiamento públicos (SAMPAIO, 2009). 

É conspurcado o direito dos jovens e adultos a uma educação de qualidade a 

todo o momento. Concordamos com Beisiegel (1997) que é dever das políticas 

públicas garantirem o direito à educação básica a toda a população, e que a 

educação das crianças e jovens deve ser defendida; entretanto, as políticas não 

podem deixar de lado as iniciativas em prol da educação dos adultos analfabetos, 

pois esses sujeitos não são culpados por sua condição de adulto analfabeto, são 

pessoas que tiveram seus direitos negados historicamente. 

Outro fundamento legal das políticas públicas atuais de EJA encontra-se nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (Parecer 

CNE/ CEB 11/2000), que constitui no mais importante documento normativo de EJA 

e colocou essa modalidade no Brasil em um excelente patamar teórico (AGLIARDI, 

2012). Essa formulação legal confere à EJA um caráter e uma dimensão de ordem 

diversa àquela que marcou a tradição das políticas de alfabetização de adultos, 

cabendo aos sistemas de ensino assegurar oportunidades educacionais, 

apropriadas, consideradas as características do alunado. 

Di Pierro (2010) enfatiza em seus estudos sobre políticas públicas de EJA 

(HADDAD e Di PIERRO, 2000; DI PIERRO, 2001; 2005), que a EJA no regime 

neoliberal permaneceu à margem, condicionada pela contenção dos gastos 

públicos. Nessa conjuntura, o governo federal retrocedeu às ações no campo de 

                                            
18

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (FUNDEB) foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e 
regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, em substituição ao Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), 
que vigorou de 1998 a 2006. 
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EJA e aprofundou-se o movimento em prol de municipalização de ensino 

fundamental para jovens e adultos. Durante a presidência de Fernando Henrique 

Cardoso, permaneceu o processo de condução das responsabilidades públicas e de 

setor privado, especificamente, sobre a incumbência de serviços governamentais e 

instituições sociais sem fins lucrativos e movimentos sociais organizados (entidades 

sindicais, centros de educação popular, organizações de trabalhadores rurais e 

outros). 

 

1.8 Sobre as Políticas de EJA: Governo Lula (2003-2009) ao Governo de Dilma 

Rousseff (2010...) 

 

O governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003 a 2009) demonstrou 

maiores ações para as políticas públicas de EJA com maior destaque do que de 

governos antecedentes (FRIEDRICH, 2009). De acordo com Di Pierro (2010), uma 

avaliação dos programas, avanços e recuos do governo Lula permite delinear duas 

linhas centrais da política federal de EJA desse governo. 

A primeira linha, positiva e distinta do governo FHC, diz respeito à mudança 

da posição relativa da EJA na política educacional, pois o governo Lula conferiu 

maior ênfase a esse campo tanto no discurso como nas ações. Nesse sentido, 

destaca-se a inclusão da EJA na política de financiamento (FUNDEB) e nos 

programas de assistência aos alunos (alimentação, transporte escolar e livro 

didático). Por outro lado, temos a segunda linha marcante do governo Lula, as 

evidências de carência de um projeto coerente e consensual para a EJA na política 

social e educacional desse governo federal, de início a distância entre as propostas 

que compunham o programa eleitoral do Partido dos Trabalhadores (PT) de 2002 e 

as políticas realizadas nos anos seguintes (DI PIERRO, 2010). 

Em janeiro de 2003, o MEC anunciou que a alfabetização de jovens e adultos 

seria uma prioridade do governo federal. Para alcançar a meta de erradicar o 

analfabetismo durante os primeiros quatros anos do governo Lula foi criada a 

Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo, que lança o Programa 

Brasil Alfabetizado, envolvendo concomitantemente a geração de suas três 

vertentes de caráter primordialmente social para a modalidade de EJA. Primeiro, o 

Projeto Escola de Fábrica que oferece cursos de formação profissional com duração 

mínima de 600h para jovens de 15 a 21 anos, cujas famílias tenham renda per 
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capita de até um salário mínimo (FRIGOTTO, CIAVATTA, RAMOS, 2005, LOPES & 

SOUSA, 2007; FRIEDRICH, 2009). 

O segundo e o terceiro projetos caracterizam-se pelo Programa de Integração 

da Educação Profissional ao Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (PROEJA) e o Programa de Inclusão de Jovens (PROJOVEM) (FRIGOTTO, 

CIAVATTA, RAMOS, 2005). 

O (PROEJA) era voltado à educação profissional técnica em nível de ensino 

médio. Estas vertentes, apesar de buscarem a escolarização dos adultos 

(RUMMERT, 2007, apud FRIEDRICH, 2009) e constituírem iniciativas ampliadas 

para as políticas de EJA, estabelecem ações no sentido da profissionalização, mas 

reforçam a ideia de fragmentação de programas, em que a certificação é meta na 

busca da universalização da educação e erradicação do analfabetismo sem, 

contudo, uma perspectiva de continuidade caracterizando a formação inicial 

(RUMMERT e VENTURA, 2007 apud FRIEDRICH, 2009). Enquanto PROJOVEM é 

um programa que está voltado ao segmento juvenil de 18 a 24 anos, com 

escolaridade superior a 4ª série (atualmente o 5º ano), mas que não tivessem 

concluído o ensino fundamental e que não tivessem vínculo formal de trabalho. O 

objetivo do programa era propiciar ao jovem a elevação da escolarização vinculada 

à qualificação com certificação de formação inicial e o desenvolvimento de ações 

comunitárias. Ou seja, a re-introdução do jovem na escola, a capacitação para o 

mundo do trabalho, o desenvolvimento de ações comunitárias, a inclusão digital e 

ainda é importante salientar que aos alunos matriculados era concedida uma bolsa 

no valor de 100 reais (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005). 

Sobre as ações do governo federal, especificamente o PROJOVEM e o 

PROEJA, estas se constituíam em articulações promissoras da elevação da 

escolaridade dos jovens e adultos excluídos da escola, que podiam ter o acesso à 

qualificação profissional vinculado a sua re-inserção à escola. Por meio desses 

programas tivemos a reorientação dos recursos físicos e humanos pré-existentes na 

rede de escolas técnicas federais para grupos sociais que raramente tinham acesso 

(DI PIERRO, 2010). Concordamos com Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p. 1088) 

que: 

Mais uma vez, na história da educação brasileira, com a eleição do 
presidente Lula da Silva em outubro de 2002, as expectativas de mudanças 
estruturais na sociedade e na educação, pautadas nos direitos inscritos na 
Constituição Federal de 1988, não se realizaram. Apesar da produção de 
conhecimentos sobre contradições, desafios e possibilidades da educação 
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profissional, produzidas especialmente no âmbito da área Trabalho e 
Educação, que esperávamos ser apropriada pela política pública do Estado 
Brasileiro, o que se revelou foi um percurso controvertido entre lutas da 
sociedade, a propostas de governo e as ações e omissões no exercício do 
poder. 
 

Nesse sentido, com os programas desenvolvidos pelo programa eleitoral do 

Partido dos Trabalhadores de 2002 a 2014, compreendemos que a maioria das 

políticas efetivadas no Governo Lula obteve continuidade no governo da então 

presidenta Dilma Rousseff, iniciado em janeiro 2010 (DI PIERRO, 2010). Todavia, 

houve falta de unidade no programa de governo do PT que cogitou na pluralidade de 

iniciativas: 

Brasil Alfabetizado, Programa Nacional de Inclusão de Jovens- 
PROJOVEM, Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 
com a Educação Básica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos- 
PROEJA, Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária- 
PRONERA, Exame Nacional de Certificação de Competências – ENCCEJA, 
Saberes da Terra, dentre outros; dispersas em diferentes órgãos 
governamentais (DI PIERRO, 2010, p. 30). 
 

 Na opinião de Di Pierro (2010) o insucesso dos programas era esperado, 

visto que a experiência nacional e internacional já dava indícios dos desafios da 

alfabetização. Prova disso são: 

Os percursos sinuosos de alguns desses programas ao longo do período, 
implicando duplicidade de critérios, pulverização de recursos, dificuldades 
de consolidação e riscos de descontinuidade (DI PIERRO, 2010, p. 30). 
 

Concordamos com Ventura & Rummert (2011) que no cenário histórico 

brasileiro da EJA permanecem as políticas compensatórias e emergenciais que 

repercutem em plataformas aligeiradas e de procedência assistencialista, que 

constituem processos de negação de direitos, com ênfase ao direito à educação, o 

que marca a vida da classe trabalhadora, característica dos educandos de EJA. 

Esse contexto histórico da trajetória de EJA é evidenciado na afirmação:  

Atualmente, no cenário educacional brasileiro, segundo dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD de 2008 temos ainda, uma 
taxa de analfabetismo de 10% entre a população com quinze anos de idade 
ou mais. O que significa cerca de 14,2 milhões de pessoas. Há ainda uma 
alta taxa de pessoas com 15 anos ao mais de idade com menos de 4 anos 
de estudos completos, em 2008

19
, 21% o que significa um universo de 30 

milhões de analfabetos funcionais (VENTURA e RUMMERT, 2011, p. 67-68/ 
grifo nosso). 
 

Contudo, o país chega ao século XXI muito distante da universalização da 

Educação Básica, sobretudo quanto à garantia de condições de permanência e de 

                                            
19

Um resumo com as principais informações do PNAD, de 2008, encontra-se disponível em <http:// 
www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticias_visualizada.phd?id_noticia= 1455&id_pagina=1>. 
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oferta igualitária de educação qualitativa socialmente referenciada para todos. Na 

prática não obtivemos desenvolvimento do ilustre tripé, avaliado como fundamental: 

acesso, permanência e qualidade. Todavia, estamos em processo constante de luta 

por cumprir esse objetivo (VENTURA e RUMMERT, 2011; AGLIARDI, 2012). 

Diante dos aspectos constitutivos da EJA no Brasil, abordados no capítulo 1 

conseguimos compreender que os processos de aprendizagem dos sujeitos de EJA 

são trajetórias interrompidas que na maioria das vezes estão vinculadas a 

problemas da vida diária para dar continuidade à escolarização, e que a todo o 

momento é negado a uma parcela da população brasileira o direito a educação 

elementar. Então, percebemos que é preciso trabalhar os conteúdos de química de 

modo a atender as especificidades desses sujeitos. Assim, apresentamos no 

próximo capítulo alguns aspectos sobre o Ensino de Química e a formação cidadã, 

para isso começamos delineando os aspectos socio-históricos que constituem a 

Química como disciplina escolar e também as relações entre conhecimento científico 

e conhecimento escolar. A partir disso, discutimos o currículo de Química do Ensino 

Médio – EJA, no campo em que realizamos o trabalho. E para finalizarmos o 

capítulo apresentamos o enfoque CTSA que consideramos na elaboração e 

desenvolvimento das IPs.  
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CAPÍTULO II: SOBRE O ENSINO DE QUÍMICA E A FORMAÇÃO 

CIDADÃ 

 
Na escola, o currículo – espaço em que se concretiza o processo educativo 
– pode ser visto como o instrumento central para a promoção da qualidade 
na educação. É por meio do currículo que as ações pedagógicas se 
desdobram nas escolas e nas salas de aula. É por meio do currículo que se 
busca alcançar as metas discutidas e definidas, coletivamente, para o 
trabalho pedagógico. O currículo corresponde, então, ao verdadeiro coração 
da escola. Daí a necessidade de permanentes discussões sobre o currículo, 
que nos permitam avançar na compreensão do processo curricular e das 
relações entre o conhecimento escolar, a sociedade, a cultura, a auto-
formação individual e o momento histórico em que estamos situados. 
(MOREIRA, 2008, p.5)  

 
 

2-1 A Química Como Disciplina Escolar 

 

Analisando a história da educação sob o ponto de vista da História das 

Disciplinas Escolares (HDE), Ivor F. Goodson (2001) relata os casos da Biologia e 

das Ciências, na Grã-Bretanha, trazendo à pauta questões relacionadas com os 

estudos históricos das disciplinas do Ensino Secundário do currículo escolar 

britânico. Em seus estudos o autor atinge algumas conclusões particulares sobre o 

processo de constituição das disciplinas escolares inglesas: 

[...] as disciplinas não são entidades monolíticas, mas, antes, amálgamas 
flutuantes de subgrupos e de tradições que, através da contestação e do 
compromisso, influenciam o rumo das mudanças. Em segundo lugar, o 
processo de conquista da condição de disciplina escolar revela a evolução 
da comunidade disciplinar, desde a promoção de propósitos pedagógicos e 
utilitários até à definição da disciplina como ‗acadêmica‘, com ligações aos 
especialistas universitários. Em terceiro lugar, o debate sobre o currículo 
pode ser interpretado em termos de conflitos entre as disciplinas a propósito 
de status, de recursos e de territórios (GOODSON, 2001, p. 101 apud 
ARIES, 2006, p. 30). 

 

Entendemos que, os currículos são, geralmente, de natureza disciplinar 

estabelecidos em diferentes ambientes e momentos (GOMES, et al., 2013) e que a 

Química enquanto componente curricular possui uma constituição sócio histórica 

(ROSA e TOSTA, 2005). Desta forma, sabemos que na constituição da disciplina 

escolar química, distintos textos são ―deslocados‖ de outros ambientes (academias, 

centros de pesquisas órgãos oficiais, agências multilaterais, editoras), para o 

ambiente escolar. Os textos trazidos são reinterpretados, mesclados entre si. Em 

outras palavras, passa por um processo de recontextualização híbrida (BERNSTEIN, 

1996, 1998, apud LOPES, 2005): 
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A recontextualização por processos híbridos, portanto, não deve ser 
interpretada com um sentido negativo de adulteração de textos 
supostamente originais, mas de produção de novos sentidos cumprindo 
finalidades sociais distintas. (LOPES, 2005, p. 267). 

 

Segundo Lopes (2005) a elaboração da disciplina química se dá por influência 

de um principal grupo disciplinar de ensino de Química20 que no artifício de 

recontextualização, hibridiza os discursos oficiais e outros discursos curriculares. A 

partir dessa compreensão, vamos apresentar alguns pontos, da constituição da 

disciplina química no Brasil. 

De acordo com Krasilchik (1987 apud AIRES, 2006), nos anos de 1950 e 

1960 o panorama internacional de industrialização e o desenvolvimento tecnológico 

e científico que aconteceram após a Segunda Guerra Mundial, foram os 

responsáveis por um movimento de mudança que influenciaria os currículos 

escolares no Ocidente. Sobre o Ensino de Ciências anterior a década de cinqüenta 

do século XX, a autora salienta que este consistia em um ensino em que o latim 

sobressaía às disciplinas científicas, cuja carga horária era de três aulas semanais, 

além do fato das disciplinas científicas (Física, Química e História Natural) 

aparecerem apenas no currículo do curso colegial e se apresentar de maneira 

teórica, livresca e memorística favorecendo uma postura passiva por parte do aluno.  

Em Lopes (1998 apud LIMA, 2013), vamos encontrar o esclarecimento de que 

o colégio Pedro II trazia em sua base curricular disciplinas científicas, servindo de 

padrão para outras instituições de ensino. Entretanto, nessa época o ensino de 

ciências era sem prestígio, com o intuito de formar a classe trabalhadora. Os 

conhecimentos químicos dessa época eram vinculados as questões utilitaristas e 

cotidianas e também baseados em pressupostos científicos. De acordo com Lorenz 

(1986, apud ARIES, 2006) os livros de Química adotados no ensino secundário do 

Colégio Pedro II, eram especificamente o livro ―Noções de Química Geral‖, escrito pelo 

brasileiro João Martins Teixeira em 1873, e o “Leçons élémentaires de chimie moderne‖, 

escrito por Adolfe Wurtz em 1868. 

                                            
20

 A autora refere-se aos pesquisadores com grande experiência universitária, com produção 

expressiva no Campo de Ensino de Química (por exemplo, aos professores Luiz Roberto Moraes 
Pitombo, Maria Eunice Marcondes (participantes pela disciplina de Química na elaboração dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), Andréa Horta Machado, Eduardo 
Fleury Mortimer, Gérson Mol e Wildson Santos (autores de livros didáticos), por conseguinte, atuantes 
na construção de conhecimentos acadêmicos distintos dos conhecimentos escolares. Não focaliza, 
contudo, a investigação de sua produção acadêmica, ainda que esta subsidie sua produção didática. 
Interessam-me os textos por eles produzidos, junto a outros atores sociais, como mediações de 
discursos oficiais constituintes da disciplina escolar Química  (LOPES, 2007, p.267). 
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De acordo com Aires (2006), a Reforma Rocha Vaz (Decreto Nº 16.782 A – 

de 13 de Janeiro de 1925) traz para o currículo da disciplina de Química do colégio 

Pedro II um ensino mais teórico, onde são tratadas a definição, divisão e evolução 

da Química, passando pela concepção clássica e atual da matéria, até noções mais 

pontuais de físico-química e química orgânica. Aparecem também, pela primeira vez 

no programa, os ―Pontos práticos de Chimica‖, bem como o estudo dos elementos 

químicos, além da descrição e o estudo da preparação e propriedades, entretanto, o 

ensino continua a não apresentar relação com o cotidiano. Neste sentido, Aires 

(2006, p.87) afirma que:  

 

Em relação à Química, a novidade da Reforma Rocha Vaz é que nela a 
disciplina ―Física e Química‖ deixa de existir. Este é um marco importante na 
história da disciplina escolar Química, pois, a rigor, é somente a partir de 
1925 que esta passa a existir oficialmente, já que começa a fazer parte do 
currículo do ensino secundário brasileiro separadamente da Física. No 
entanto, não há no texto oficial da Lei, nenhuma justificativa para tal 
separação. Mesmo que a disciplina Física e Química, como disciplina única, 
existissem apenas formalmente, pois na prática, estas já eram ministradas 
separadamente desde a instituição do ensino secundário brasileiro, 
considero que deveria haver no texto da Lei alguma referência à decisão de 
separá-las. 
 

Com a Reforma Francisco Campos21 em 1931, a Química começa a ser 

ministrada no Ensino Secundário tendo como intuito de fornecer ao aluno 

conhecimentos específicos e favorecer o interesse do aluno pela Ciência (LIMA, 

2013). Salienta-se que foi a partir da reforma em questão que a disciplina escolar 

Química, ganhou mais espaço no currículo, sendo oferecida na 3ª, 4ª e 5ª série do 

primeiro ciclo do curso secundário. De acordo com Aires (2006), a Reforma 

Francisco Campos é a que mostra com maiores detalhes os programas de todas as 

disciplinas que deveriam compor o currículo do ensino secundário. O documento da 

Reforma apresenta, além dos programas, os objetivos para a disciplina Química: 

O ensino de química tem por fim proporcionar aos alunos o conhecimento 
da composição e da estrutura íntima dos corpos, das propriedades que 
delas decorrem e das leis que regem as suas transformações, orientando-o 
por um tirocínio lógico e científico de valor educativo e coordenando-o, pelo 
interesse imediato da utilidade, com as aplicações da vida cotidiana.

22
 
 

 

                                            
21

 Muito ainda há a ser investigado no que concerne ao ensino de Ciências anterior à Reforma 
Francisco Campus, não só porque o ensino do país não pode ser reduzido ao que se ensinava no 
Colégio Pedro II, mas também porque não se pode limitar o ensino de Ciências a existência da 
disciplina com esse nome na matriz curricular (LOPES, 2007, p.82). 
22

 BRASIL. Ministério da Educação e Saúde Pública. Organização do Ensino Secundário. Rio de 
Janeiro: Imprensa Nacional, 1931, p. 70, apud ARIES, 2006, p.80. 
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Em 1942, no período do Ministério Capanema23, as discussões do campo 

educacional passaram a girar em torno da função modeladora do indivíduo, com um 

discurso de que os indivíduos deviam servir à pátria. A orientação curricular defendia 

os estudos de Humanidades como sendo capazes de formar o patriotismo, os 

valores clássicos e a formação das mentes condutoras da nação. Com a imagem de 

Ciência predominantemente neutra e utilitária, tais finalidades não poderiam ser 

obtidas por meio do ensino de Ciências (LOPES, 2007). 

Com a reforma da educação preceituada pela lei 5.692/71 com forte postura 

propedêutica, vimos um ensino secundário abatido pelo predomínio da formação 

para o trabalho face uma formação geral (LOPES, 2007). Dessa forma, foi imposto 

ao ensino de Ciências um caráter técnico-científico. Alguns pesquisadores no âmbito 

do currículo alegam que as disciplinas relacionadas às Ciências apenas se 

estabeleceram definitivamente como componentes curriculares, quando vincularam 

as concepções que deram origem aos conhecimentos puramente científicos 

(SHEFFER, 1997 apud LIMA, 2013). 

Já os anos de 1990 são marcados por uma reforma profunda no ensino médio 

brasileiro. Com a LDB nº 9.394/1996, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) (LIMA 2013).Esses 

documentos oficiais atendiam a exigência de uma integração brasileira ao 

movimento mundial de reforma dos sistemas de ensino, que demandavam 

transformações culturais, sociais e econômicas exigidas pelo processo de 

globalização. Em se tratando do Ensino de Química e dos conhecimentos neles 

envolvidos, a proposta dos PCNEM é que sejam explicitados a 

multidimensionalidade, o dinamismo e o caráter epistemológico de seus conteúdos 

(BRASIL, 1999, apud LIMA, 2013). 

No ano de 2002 foram divulgados os PCN+ ( Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais) voltados aos professores 

e gestores de escolas. O documento trazia uma concepção de ensino de Química 

por meio dos valores culturais dos alunos, sendo a Ciência Química um importante 

instrumento para uma educação humana de qualidade. Nesse contexto os 

                                            
23

 Decreto-Lei 4.244, de 9 de abril de 1942. 
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conteúdos químicos deveriam ser trabalhados na escola de forma contextualizada 

de maneira a propiciar um maior interesse dos alunos (LIMA, 2013). 

Importante salientarmos que no processo de incorporação das propostas das 

DCNEM, dos  PCNEM e dos PCN+, dos documentos que orientam os conteúdos 

estruturadores do currículo escolar, os livros didáticos e manuais do professor que: 

as propostas presentes nesse documentos permanecem sem vinculação efetiva com 

os conceitos químicos. Em outras palavras, os livros, as metodologias dos 

professores ainda, não expressam uma proposta efetivamente com base na 

organização curricular proposta por esses documentos (LOPES, 2005). 

Na atualidade, as concepções empírico-positivistas, ainda imperam na 

maioria dos livros didáticos e na concepção epistemológica da maioria dos 

professores da educação básica. Maldaner (2013, p.53) salienta que: 

Na essência os professores de Ensino Médio tendem a manter, 
tacitamente, as mesmas concepções da ciência química que 
vivenciaram ou que lhes foi “passada” na universidade, ou seja, 
conforme a racionalidade técnica derivada do Positivismo. 

 

2-2 Relações Entre Conhecimento Científico e Conhecimento Escolar 

 

De acordo com Santos (2010), o paradigma dominante (a Ciência Moderna/ 

Ciências Físicas) é o que determina qual conhecimento é válido, negando o caráter 

racional e todas as outras formas de conhecimento, que não se estabeleceram por 

meio de seus princípios epistemológicos e metodológicos. Essa supervalorização 

das Ciências Físicas pode ser analisada por meio das palavras de Lopes (1999, 

p.35): 

As Ciências físicas são freqüentemente entendidas como o conhecimento 
científico por excelência, de tal forma embasada em fatos objetivos, na 
lógica matemática e construída sob rigor metodológico, que parece perder 
suas características de construção cultural humana. Ou seja, 
freqüentemente as ciências físicas são excluídas do campo conflituoso, 
ambíguo e contraditório da cultura e são colocadas como referência a todo 
saber que se pretenda objetivo. É dessa forma que a reflexão sobre as 
ciências sociais se enriquece com a análise da objetividade e das relações 
sujeito-objeto, não no sentido usual de conceber que o vale para as ciências 
físicas deve ser utilizado nas ciências sociais (LOPES, 1999 p. 35). 

 

Para Lopes (1999) e Santos (2010) as outras formas de 

conhecimentos/saberes não desaparecem, mas são desprestigiadas como não-

científicas na comunidade escolar. Concordamos com as palavras de Lopes (1999, 
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p.51-53) quando defende que existe um pluralismo de saberes, que não são 

considerados como válidos no contexto escolar. 

 [...] precisamos abrir espaço para novas formas de racionalidade, 
igualmente legítimas, não restritas à evidência e ao cálculo. Precisamos de 
novas formas de racionalidade que não se restrinjam aos campos do 
universal, do eterno, do atemporal e do absoluto, mas sejam fundamentais 
para os campos do singular, do contingente, do histórico e do axiológico. 
Essa unidade que busca evitar o conflito parece-nos, à primeira vista, 
garantidora de paz e consenso. Contudo, em nome de uma dada 
concepção única de mundo é que se exerceu e se vem exercendo no 
mundo a violência, o autoritarismo. Em nome dessa razão única, da lógica 
que atende aos interesses das classes dominantes, é que se justificam a 
miséria e a barbárie. Há efetivamente descontinuidades nas formas de se 
compreender o mundo. 
 

Concordamos com a argumentação de Apple (1989) sobre a decisão de quais 

conhecimentos devemos ensinar: 

[...] que de forma alguma está claro e definido quem é o ―nós‖ capaz de 
efetuar a seleção cultural para o currículo escolar, nem tampouco qual o 
conjunto de suposições sociais e ideológicas legitimador do conhecimento 
de certos grupos em detrimento do conhecimento de outros grupos. O 
currículo é produto dinâmico de lutas contínuas entre grupos dominantes e 
dominados, fruto de acordos, conflitos, concessões e alianças. É preciso 
salientar que esses conflitos e acordos situam não apenas questões 
socioeconômicas, de classe, mas dinâmicas de raça e gênero (APPLE, 
1989 apud LOPES, 1999, p.86-87).  

 

Entendemos que não existe uma neutralidade de conhecimentos, fatos, 

habilidades e valores nos conteúdos curriculares que selecionamos, em nossa 

prática pedagógica na educação básica. Existem relações que são conflituosas entre 

os três campos de conhecimento: o científico, o cotidiano e o escolar. De acordo 

com Lopes (2007), fundamentada nas concepções de Bachelard, a autora afirma 

que é por meio de processos de rupturas com o conhecimento comum que se 

constitui o conhecimento científico. O uso do termo ruptura não quer dizer que 

devemos lutar contra o conhecimento do senso comum, mais sim que:  

Aprender ciências implica aprender conceitos que constrangem e colocam 
em crise conceitos da experiência comum. Isso não significa, por sua vez, o 
estabelecimento de uma hierarquia axiológica entre conhecimento comum e 
conhecimento científico. A partir da análise que Bachelard faz dos 
racionalismos setoriais, emerge a necessidade de sublinhar a marca 
pluralista da cultura: campos de conhecimentos diversos têm racionalidades 
distintas, não unificáveis. Não é possível compreender as lógicas da ciência 
com a racionalidade do conhecimento cotidiano, tanto quanto não é possível 
viver no cotidiano de forma que cada uma de nossas ações reflita uma 
lógica científica (LOPES, 2007, p.53). 
 

Nessa perspectiva, em que os conhecimentos possuem racionalidades 

distintas quando pensamos a Ciência (Química) como conhecimento escolar é 
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necessário o entendimento de que ela é diferente do conhecimento dos centros de 

pesquisa e também de outros saberes, pois, na escola ela é um conhecimento 

sujeito a fatores sociais próprios do ambiente escolar (LOPES, 2007). Concordamos 

com Lopes (2007, p.194-195) que: 

[...] a passagem desse conhecimento científico para o contexto escolar é 
efetivamente um processo de transformação. Assumindo o pressuposto de 
que a Ciência é uma produção coletiva contextualizada socialmente, a 
retirada de conhecimentos científicos desse contexto implica na 
transformação desses conhecimentos. Antes mesmo de sua ―chegada‖ à 
escola essa transformação se inicia tanto no que concerne a sua 
epistemologia quanto no que suas finalidades sociais, uma vez que o 
processo de divulgação científica é por si uma transformação das Ciências. 

 

O processo de construção do conhecimento escolar ocorre no conflito com os 

demais saberes sociais, em um dado momento afirmando, em outro negando um 

determinado conhecimento; ora como subsídio à sua constituição, ora se 

estabelecendo como obstáculo a sua elaboração por parte dos alunos. Assim, 

entendemos que o conhecimento escolar é uma instância de conhecimento própria, 

que passa pelo processo de recontextualização do conhecimento científico por meio 

do processo de mediação pedagógica na seleção dos conteúdos, gerando textos 

híbridos (LOPES, 1999, 2007): 

O conhecimento escolar, por princípio, se propõe a construir / transmitir aos 
alunos o conhecimento científico e, ao mesmo tempo, é base da 
transmissão / construção do conhecimento cotidiano de uma sociedade. [...] 
o conhecimento cotidiano e o conhecimento científico têm entre si uma 
nítida ruptura que, freqüentemente, é mascarada pelo conhecimento escolar 
(Lopes, 1999, p.104). 
 

A partir dos estudos de Lopes (1999, 2007) percebemos que o conhecimento 

escolar nega e afirma, ao mesmo momento, o conhecimento cotidiano. 

Concordamos com Costa e Echeverría (2014, p.87) ―que o processo de ruptura do 

conhecimento cotidiano implica um retorno modificado ao próprio cotidiano, só que 

há um enriquecimento nessa esfera.” 

No processo de seleção dos conteúdos do currículo, Lopes (1999, 2007) 

salienta que a disciplina escolar passa a ser compreendida como uma disciplina 

distinta da disciplina de procedência. Devido a esse processo, a autora defende a 

existência de uma epistemologia propriamente escolar, ou seja, os saberes 

escolares são construídos por meio de uma interpretação epistemológica dos 

saberes de referência. Nesse contexto, situa-se o processo de transposição didática: 

[...] o termo transposição didática não representa bem o processo ao qual 
nos referimos: (re) construção de saberes na instituição escolar. O termo 
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transposição tende a ser associado à idéia de reprodução, movimento de 
transportar de um lugar a outro, sem alterações. Mais coerentemente, 
devemo-nos referir a um processo de mediação didática. Todavia, não no 
sentido genérico, ação de relacionar duas ou mais coisas, de servir de 
intermediário ou ―ponte‖, de permitir à passagem de uma coisa a outra. Mas 
no sentido dialético: processo de constituição de uma realidade através de 
mediações contraditórias, de relações complexas, não imediatas, com um 
profundo sentido de dialogia (LOPES, 1997, p56). 
 

Defendemos nessa investigação que o conhecimento cotidiano é importante 

no processo de ensino-aprendizagem. Admitimos que o conhecimento científico e o 

conhecimento cotidiano são diferentes formas de saber, porém um não substitui o 

outro e é necessário reconhecer as diferentes formas de produção de conhecimento 

também no ambiente escolar. Concordamos com Machado (2014, p.161) quando 

ressalta que a proposta curricular de química não é uma decisão individual do 

professor:  

É preciso considerar que são histórica e culturalmente determinados ao 
longo da história da constituição da química como objeto de estudo na 
escola, da constituição desse sujeito professor, de suas experiências como 
aluno, de sua formação inicial, de seu ambiente de trabalho, de sua opção 
por um livro didático e de inúmeras outras questões.  
 

Na escola, a seleção dos conteúdos dispostos no currículo do ensino de 

Química é um processo histórico que não se limita ao contexto escolar, entretanto, é 

dentro da instituição escolar que esse processo se materializa. A ação da escola não 

é desvinculada do contexto político-social e cultural, mais tem características 

próprias desses processos de seleção em distintos estabelecimentos escolares 

(LOPES, 2007). Concordamos com as palavras de Lopes (2007, p.196), que: 

No processo de seleção de conteúdos do currículo atuam, em relações de 
poder assimétricas, não só o conjunto de professores e professoras, mas 
também aqueles que fazem parte do contexto de produção do 
conhecimento de uma área e a comunidade de especialistas em educação, 
dirigentes e profissionais de editoras de livros didáticos, associações 
científicas, conselhos editoriais de revistas especializadas que discutem 
conteúdos e métodos de ensino, o Ministério e as Secretarias de Educação. 
 

De acordo com as palavras de Lopes (2007), todos esses departamentos 

sociais que participam direta ou indiretamente sobre a escola, sobre a formação e 

prática do professor, sobre a produção de conhecimento nas áreas específicas e no 

contexto educativo e sobre a elaboração de materiais didáticos para a escola. 
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2-3 Sobre O Currículo de Química no Ensino Médio - EJA  

 

Atualmente, a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC/GO) por meio da 

Coordenação de Educação a Distância (COEDi), busca atender as necessidades do 

público de EJA. As Diretrizes da Educação de Jovens e Adultos do Estado de Goiás 

(2010) têm seus fundamentos legais na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDBEN nº 9.394/1996 - artigos 37 e 38 , Lei Estadual Complementar nº 

26/1998, Parecer CNE/CEB nº 11/2000, Resolução CNE/CEB nº 01/2000 e 

Resolução CEE nº 260/2005: 

Em 2007, a SEDUC/COEDi retoma o objetivo de redefinir a EJA enquanto 
modalidade de ensino, fortalecida pela participação de equipe técnica em 
encontros preparatórios do Brasil para a VI CONFINTEA – Conferência 
Internacional de Educação de Adultos, promovidos pelo Ministério da 
Educação, parceria com o Fórum Goiano de EJA

24
1 e outras iniciativas do 

Governo Federal. Para tanto, instaura-se um processo de estudo dedicado 
a traçar o histórico das tentativas de estabelecimento de políticas de EJA 
desenvolvidas no estado de Goiás ao longo do tempo. Simultaneamente, 
busca-se implementar ações para diagnosticar a EJA ofertada pela Rede 
Estadual de Ensino, no intuito de não só definir o perfil dos educandos 
atendidos e das razões sociopolíticas e educacionais de constituição dessa 
demanda, mas também de conhecer todos os profissionais envolvidos 
nesse processo, para com base nessa realidade, propor formas de 
organização curriculares que atendam estes perfis, bem como assegure o 
acesso, a permanência e a qualidade de ensino a todos os jovens e adultos, 
respeitando as suas diversidades (Diretrizes da Educação de Jovens e 
Adultos do Estado de Goiás, 2010 , p.30) 

 

A SEDUC/COEDi/GO, em atendimento às Metas do Plano Estadual de 

Educação, desenvolve as seguintes ações: Rede Colaborativa, Projeto Educando 

para Liberdade, Brasil Alfabetizado, Proeja, ProJovem Campo – Saberes da Terra, 

Agenda Territorial de Desenvolvimento Integrado de Alfabetização e Educação de 

Jovens e Adultos, também com participação da Equipe Técnica Pedagógica de EJA 

no Grupo de Estudo de Educação de Jovens e Adultos (Geaja) da UFG e no Fórum 

Goiano de EJA (Diretrizes da Educação de Jovens e Adultos do Estado de Goiás, 

2010). 

Importante salientar que, no Ensino Médio-EJA o professor regente (PR) deve 

seguir o currículo de referência da disciplina Química elaborado pela 

Superintendência de Educação a Distância e Continuada Gerência Técnico – 

                                            
24

 O Fórum de EJA foi constituído em 2002. Ele vem desde então, procurando agregar o poder 
público, entidades de classe, organizações não governamentais, movimentos sociais, instituições de 
educação superior, empresas, educadores e educandos em prol do fortalecimento da EJA no Estado 
de Goiás. Endereço eletrônico do Fórum: 
www.forumeja.org.br 
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Pedagógico de EJA III – Etapa – Ensino Médio/Goiás. Esclarecemos que é de 

responsabilidade do professor apenas o processo de mediação didática dos 

conteúdos: escolher quais as metodologias, os recursos didáticos pedagógicos que 

vão ser usados no desenvolvimento dos conteúdos.  

Na tabela 1 apresentamos as competências e habilidades e os conteúdos da 

disciplina química do Ensino Médio-EJA /3ª etapa-1ª semestre (campo da pesquisa), 

de acordo com o currículo de referência. 

Tabela 1- Currículo de Química- Ensino Médio – EJA (3ª etapa- 1º semestre) 

1º Semestre/ 3ª Etapa 
Competências e Habilidades 

 
Conteúdos 

 Conceituar, classificar substância e misturas e 
seus respectivos processos de obtenção e 
purificação.  

 Identificar os estados físicos da matéria.  

 Diferenciar substância e mistura.  

 Interpretar gráficos e tabelas relativas às 
propriedades físicas da matéria.  

 Identificar os processos de separação de 
substâncias baseando-se nas propriedades 
físicas da matéria.  

 Caracterizar os modelos de Dalton, Thompson, 
Rutherford e Rutherford-Bohr.  

 Estabelecer relações entre eles.  

 Distribuir os elétrons em camadas e em 
subníveis de energia  

 
 

 Substância química e misturas.  

 Propriedades da matéria –  
  Estados físicos da matéria: gases, 

líquidos e sólidos.  

 Propriedades físicas: densidade, ponto 
de fusão, ponto de ebulição e 
solubilidade.  

 Estrutura da matéria.  

  Modelos atômicos.  

  Distribuição de átomos eletricamente 
nêutrons e íons. 

Fonte: Superintendência de Educação a Distância e Continuada Gerência Técnico – Pedagógico de 
EJA/ III – Etapa – Ensino Médio-EJA (p.74). 
 

A busca de controle da organização curricular da EJA de como está sendo 

cumprido o programa de conteúdos: “[...] acaba dando origem a um currículo 

pautado numa ação que acredita poder controlar tudo que acontece no espaço 

escolar‖ (BARCELOS, 2012, p. 84).Sobre essa aparente contradição concordamos 

com Fleuri  (2007, p 23 apud  BARCELOS, 2012, p.85) que o diálogo democrático 

assim se manifesta: 

Ser democrático não significa apenas deixar o outro falar, mas atender o 
que ele tem para dizer. Não só através das palavras, mas através de todas 
as suas formas de comunicação. Os estudantes expressam significados 
que, muitas vezes a escola ou não está preparada, ou não possui 
instrumentos eficazes para compreender e superar. É preciso superar a 
concepção de controle de padronização, e desenvolver olhares 
diferentes para facilitar o diálogo e a compreensão (grifo nosso). 
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Contudo, afirmamos que, “[...] no processo educativo existe sempre uma 

seleção de conhecimentos a serem ensinados com o intuito de atender objetivos 

previamente definidos‖ (LOPES, 1999, p.85). Na figura 1 apresentamos um 

esquema do processo que envolve a elaboração do Currículo de EJA no Estado de 

Goiás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema do currículo de EJA no Estado de Goiás. Fonte: Elaborado pela autora: 
NASCIMENTO, V. S., 2015. 
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2-4 O Enfoque Ciência Tecnologia Sociedade e Ambiente (CTSA)  
 

O ensino de Química precisa ir além do ensino dos conteúdos específicos, ou 

seja, possibilitar o desenvolvimento de uma dimensão maior nos alunos e alunas 

para a formação da cidadania. Nesse contexto, Santos e Schnetzler (2003, p. 94) 

afirmam que: 

O ensino de Química para formar cidadão levaria o aluno a compreender os 
fenômenos químicos mais diretamente ligados a sua vida cotidiana; a saber, 
manipular as substâncias com as devidas precauções; a interpretar as 
informações químicas transmitidas pelos meios de comunicação; a 
compreender e avaliar as aplicações e implicações tecnológicas; a tomar 
decisões frente aos problemas sociais relativos à Química. 

 

Os currículos tradicionais, desde muito, apresentam um número exagerado de 

definições, cuja inter-relação é dificilmente percebida pelos alunos. A quantidade de 

conceitos (ou definições) e expressões que são inseridos a cada aula, a cada página 

da maioria dos livros didáticos, dificulta o processo de significação por parte do 

aluno afetando diretamente sua aprendizagem. Aos alunos fica a impressão de se 

tratar de um ensino desvinculado da realidade, obsoleto, que requer mais 

memorização do que o estabelecimento de relações concretas (MORTIMER et al., 

2000). 

Defendemos nesse trabalho o Ensino de Química por meio do enfoque 

Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA). Esse enfoque enfatiza a busca de 

participação e democratização em temas que abarquem ciência, tecnologia e 

questões do meio ambiente, ou seja, o enfoque CTSA pode ser uma opção que 

permite ao aluno uma leitura crítica da realidade em que está inserido.  

Os termos: Ciência, Tecnologia e Sociedade no ensino são assim entendidos:  

Quanto a ciência, afirma que os cursos de CTS devem ensinar o caráter 
provisório e incerto das teorias científicas. Com tal compreensão, os alunos 
poderão avaliar as aplicações da ciência, levando em conta as opiniões 
controvertidas dos especialistas. Ao contrário, com uma visão de ciência 
verdadeira e acabada, os alunos terão dificuldade de aceitar a possibilidade 
de duas ou mais alternativas para o problema em questão. Quanto à 
tecnologia, afirma que ela deve ser apresentada como aplicação das 
diferentes formas de conhecimento para atender às necessidades sociais. 
Dessa forma, o aluno compreenderá as pressões das inovações 
tecnológicas na sociedade, caracterizando a tecnologia como um processo 
de produção social e reconhecendo a dependência da sociedade para com 
os produtos tecnológicos gerados.Sobre a sociedade, considera que se 
deve levar os alunos a perceberem o poder de influência que eles têm como 
cidadão. Assim, eles seriam estimulados a participar democraticamente por 
meio da expressão de suas opiniões. (SOLOMON, 1998 apud SANTOS & 
SCHNETZLER, 2003, p.61) 
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Salientamos que a agregação do A de ambiente, ao enfoque Ciência-

Tecnologia-Sociedade (CTS), que passa a ser CTSA, se dá diante da situação de 

emergência planetária em que vivemos, marcada por inúmeros problemas como a 

contaminação e degradação dos ecossistemas, o esgotamento dos recursos 

naturais que não são inesgotáveis, perda da diversidade biológica e outros.Desse 

modo, a agregação do A de ambiente se faz necessária para dar ênfase a esses 

problemas de degradação do meio ambiente que afeta o mundo em sua totalidade 

(CACHAPUZ et al., 2011). 

A diferença entre o ensino de ciências tradicional e o ensino de ciências que 

adota o enfoque CTSA é caracterizada pela organização conceitual centrada em 

temas sociais locais da vida do educando, pelo desenvolvimento de concepções e 

valores, por uma compreensão de ciências voltada para o interesse social, dirigindo 

o ensino para o entendimento das implicações sociais do conhecimento científico 

produzido pela ciência. Por outro lado, o ensino de ciências tradicional é marcado 

pela organização curricular centrada no conteúdo específico de ciências, com uma 

concepção de ciência universal, que possui valor por si mesma e não pelas suas 

aplicações sociais (SANTOS et al., 2010). 

 Quando adotamos o ensino de química com enfoque CTSA, compreendemos 

que este pode favorecer a formação do cidadão para a tomada de decisões, com 

consciência do seu papel na sociedade, como sujeito capaz de provocar 

transformações em sua condição de vida, conscientizando sobre os graves 

problemas de degradação do meio ambiente que afetam a totalidade do planeta e, 

ainda, pode possibilitar um ensino de química que rompa com a disseminação das 

visões deformadas da ciência e da tecnologia (SANTOS & SCHNETZLER 2003; 

CACHAPUZ et al., 2011).Na busca de romper com o ensino do conhecimento 

químico com um fim em si mesmo, propomos nesse trabalho o ensino dos conceitos 

sobre substâncias com enfoque CTSA na EJA, visto que a finalidade do ensino com 

enfoque CTSA consiste no desenvolvimento de tomadas de decisão. Essa tomada 

de decisão refere-se: 

[...] à solução de problemas da vida real em seus aspectos sociais, 
tecnológicos, econômicos e políticos, o que significa preparar o indivíduo 
para participar ativamente na sociedade democrática. Para um cidadão 
viver melhor na sociedade, não precisa ter conhecimentos tão específicos 
de química, como classificar e nomear substâncias utilizadas no seu dia-a-
dia. O conhecimento químico propicia ao individuo um enriquecimento 
cultural. (SANTOS & SCHNETZLER 2003, p49-.68).  

 



65 

 

 

De acordo com os pressupostos apresentados, planejamos e desenvolvemos 

intervenções pedagógicas (IPs) com abordagem nas relações Ciência-Tecnologia-

Sociedade-Ambiente (CTSA), com a finalidade de estudar os processos de 

apropriação dos conceitos sobre substância produzidos nestas IPs, por meio da 

técnica da análise da conversação (AC) (MARCUSCHI, 2003). 

No próximo capítulo III denominado: Encaminhamentos metodológicos da 

Pesquisa: vamos apresentar o problema da pesquisa, como se deu a escolha da 

amostra pesquisada, a nossa opção metodológica, os instrumentos de coleta de 

dados e a técnica de análise dos resultados da pesquisa. 
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CAPÍTULO III: ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS DA 

PESQUISA 

 

3-1- O Problema de Pesquisa: 

Antes da apresentação das etapas da pesquisa-ação que configuram essa 

investigação faz-se necessário falar um pouco da minha trajetória como 

pesquisadora de Ensino de Química na EJA, ainda em fase de constituição, pois, é 

preciso ter consciência do inacabamento do ser humano:  

 

Na verdade, o inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da 
experiência vital. Onde há vida, há inacabamento. Gosto de ser gente, 
porque sei que minha passagem pelo mundo não é predeterminada, 
preestabelecida. Que meu ―destino‖ não é dado, mas algo que precisa ser 
feito e cuja responsabilidade não posso eximir (FREIRE, 1996, p.50-53). 
 

Continuando, tive meus contatos iniciais com a EJA em um projeto de 

pesquisa: Trajetória da Escolarização de Jovens e Adultos no Brasil: de Plataformas 

de Governo a Propostas Pedagógicas Esvaziadas, na condição de aluna de 

iniciação científica sob a orientação dos professores Cláudio R. Machado Benite 

(professor do curso de Química Licenciatura Unidade de Ciências Exatas e 

Tecnológicas/ Universidade Estadual de Goiás (UnUCET/UEG), atualmente 

professor do Instituto de Química/ UFG) e Anna Maria C. Benite (Instituto de 

Química/UFG), durante o período de 2007 a 2009. Por meio desse projeto de 

pesquisa, juntamente com Márcia Friedrich, na época aluna do Mestrado Acadêmico 

em Educação em Ciências e Matemática da Universidade Federal de Goiás, 

comecei as minhas leituras sobre EJA e Ensino de Ciências, leituras que também 

permeavam o curso de Química Licenciatura na Universidade Estadual de Goiás 

(UEG). Então, realizei todo meu estágio de regência e semi-regência em uma escola 

de Anápolis que ofertava a modalidade de ensino, e por meio do estágio desenvolvi 

meu trabalho de conclusão de curso que defendi no ano de 2009, com orientação do 

professor Cláudio Roberto M. Benite: O Ensino de Ciências e Matemática na 

Educação de Jovens e Adultos: um estudo de caso sobre a ação docente. Após o 

término do curso de Química Licenciatura na UEG, lecionei um ano por contrato 

temporário no Ensino Médio regular e na EJA, e já almejava a entrada no programa 

de mestrado, como processo de formação continuada. 
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 Dessa forma, nasce a situação problema dessa investigação de mestrado, da 

minha ação como professora desta modalidade de ensino. Nesses movimentos que 

permeiam minha formação inicial de professora pesquisadora (PPq) e a prática 

como docente na EJA, em que foi possível perceber a dificuldade em fazer seleção 

de conteúdos e as limitações para trabalhar com esse público, entre as quais 

destacam-se dificuldades em fazer seleção de conteúdos para ensinar para esses 

sujeitos, desmotivação por parte dos alunos, enfoque disciplinar e pouca relação 

com os conhecimentos prévios desses sujeitos.Então, como ensinar os conteúdos  

da  Química, especificamente, os conceitos sobre substância na EJA perante as 

especificidades desse público , a partir do enfoque CTSA ? 

 

3-2- Sobre o Universo da pesquisa 

 

A Escola Parceira oferta as seguintes modalidades da educação Básica: no 

período matutino  Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), no turno vespertino há um 

tempo atrás funcionava o Projeto Mais Educação (não funciona mais devido a falta 

de recursos do Governo) e  no turno noturno a terceira etapa do  Ensino Médio-EJA. 

De acordo com a Resolução do Conselho Estadual de Educação (CEE) do Estado 

de Goiás Nº 260, de 18 de novembro de 2005 que estabelece regras e parâmetros 

para o oferecimento e desenvolvimento da EJA. A organização dessa modalidade 

envolve três etapas distintas, apresentadas no Artigo 4: 

§ 1º A primeira etapa será desenvolvida em 4 (quatro) semestres, com 
conteúdo correspondente do 1º ao 5º ano do ensino fundamental de 9 anos. 
§ 2º A segunda etapa, com conteúdo correspondente àquele ministrado do 
6º. ao 9º. ano do ensino fundamental de 9 anos e será ministrada em 6 
(seis) semestres. 
§ 3º A terceira etapa corresponde ao ensino médio, compreendendo a 
matriz curricular e todo o conteúdo determinado para este nível, e será 
desenvolvido em 4 (quatro) semestres. 

 

A amostra da pesquisada foi os alunos das duas turmas Ensino Médio-EJA 

(3ª Etapa-1ºSemestre). Eram matriculados nas duas turmas 60 alunos, dos quais 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido da pesquisa 18 alunos. 

Esses 42 alunos que não participaram da pesquisa já não estavam frequentando as 

aulas por motivos diversos, que caracterizam as especificidades do público de EJA. 

O desenvolvimento das 5 IPs aconteceram no período de outubro e novembro de 

2013, correspondendo a um bimestre. As aulas aconteciam duas vezes por semana 



68 

 

 

no turno noturno, cada aula com um tempo de duração de 45 minutos. As IPs foram 

desenvolvidas em duas aulas semanais em cada turma devido a corresponder à 

carga horária semanal da disciplina química, na 3ª Etapa da EJA - 1º Semestre. 

O critério de escolha da amostra da pesquisada foi o caráter volitivo dos 

alunos, ou seja, o fato de os alunos das duas turmas de Ensino Médio EJA (3ª Etapa 

- 1º Semestre) terem aceitado participar da pesquisa e, ainda, o professor de 

química ter acolhido em suas aulas o desenvolvimento da pesquisa, por meio de 

uma parceria colaborativa. 

 

3-3 Sobre a Opção Metodológica: A Pesquisa-Ação 

 

Na pesquisa educacional, estamos em uma fase de desenvolvimento de 

metodologias que, na maioria dos casos, precisam ser adaptadas para 

conseguirmos responder ao problema de investigação. Dessa forma, a natureza dos 

problemas e a postura do sujeito pesquisador é que determina o viés metodológico 

(ANDRÉ & LÜDKE, 1988). 

Na busca de respondermos ao nosso problema nos ancoramos em 

pressupostos do Materialismo Histórico Dialético: 

Na perspectiva materialista histórica, o método está vinculado a uma 
concepção de realidade, de mundo e de vida no seu conjunto. A questão da 
postura, neste sentido, antecede ao método. Este constitui-se numa espécie 
de mediação no processo de apreender, revelar e expor a estruturação, o 
desenvolvimento e transformação dos fenômenos sociais (FRIGOTTO, 
2001, p. 77). 
 

Salientamos ainda que, nas pesquisas dialéticas: 

[...] o homem é tido como ser social e histórico; embora determinado por 
contextos econômicos, políticos e culturais, é o criador da realidade social e 
o transformador desses contextos [...] Assim, a educação é o espaço da 
reprodução das contradições que dinamizam as mudanças e possibilitam a 
gestação de novas formações sociais (SANCHES, 2004, p. 103-104).  
 

Assim, pautados em bases sócio-históricas e culturais, desenvolvemos uma 

pesquisa-ação que “[...] é uma estratégia para o desenvolvimento de professores e 

pesquisadores de modo que eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar seu 

ensino e, em decorrência, o aprendizado de seus alunos” (TRIPP, 2005, p. 2). 

A pesquisa-ação caracteriza-se por um procedimento que adote um ciclo no 

qual se objetiva aperfeiçoar a prática, por meio da ação, reflexão e investigação da 

mesma. Dessa forma, a pesquisa-ação é um processo contínuo, que acontece em 
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forma de espirais, em que cada ciclo traz evidências para aprimorar outra etapa. 

O objetivo primeiro da pesquisa-ação é mudar uma situação particular, 

levando em consideração a realidade concreta tal como é vivida. É uma metodologia 

de pesquisa centrada na prática e na ação (TRIPP, 2005; DIONNE, 2007). Nesse 

âmbito, concordamos com Freire (2001, p. 35) que:  

[...] a realidade concreta é algo mais que fatos ou dados tomados mais ou 
menos em si mesmos. Ela é todos esses fatos ou dados e mais a 
percepção que deles esteja tendo a população neles envolvida. Assim, a 
realidade concreta se dá a mim na relação dialética entre objetividade e 
subjetividade. 
 

De acordo com Elliot (1997), a pesquisa-ação envolve a análise de ações 

humanas, situações sociais problemáticas, sujeitas a mudanças. É importante 

aprofundar a compreensão do problema diagnosticado, por meio da exploração da 

situação. Na pesquisa-ação o pesquisador elabora sua pergunta (objeto, suporte 

teórico, problemática e hipóteses) no próprio coração da ação (DIONNE, 2007). De 

acordo com Tripp (2005, p. 3):  

[...] pesquisa-ação é uma forma de investigação-ação que utiliza técnicas de 
pesquisa consagradas para informar a ação que se decide tomar para 
melhorar a prática, [...] as técnicas de pesquisa devem atender aos critérios 
comuns a outros tipos de pesquisa acadêmica (isto é, enfrentar a revisão 
pelos pares quanto a procedimentos,a significância,a originalidade, a 
validade etc.). 

 

Sobre a questão da validade dos dados na pesquisa-ação, a validação da 

pesquisa acontece por meio dos relatos e do diálogo do pesquisador com os 

pesquisados, ou seja, emerge do senso comum e é este aspecto que a diferencia da 

pesquisa convencional. Nessa metodologia de pesquisa, há a necessidade do 

retorno do pesquisador ao campo fazendo uma contribuição, um melhoramento na 

situação problema. Então, a tarefa do pesquisador é ciclo da pesquisa-ação que 

consiste em problematizar, diagnosticar, modificar e a partir da compreensão voltar a 

campo com uma solução (ELLIOT, 1997). 

A pesquisa-ação é um processo que trabalha com espirais reflexivas e 

práticas que abrangem:  

a)aclarar e diagnosticar uma situação prática ou um problema prático que 
se quer melhorar ou resolver.  
b)formular estratégias de ação.  
c)desenvolver essas estratégias e avaliar sua eficácia.  
d)ampliar a compreensão da nova situação.  
e)proceder aos mesmos passos para a nova situação prática (PEREIRA, 
1998, p. 162apud COSTA, 2010, p. 47).  
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As cinco etapas da espiral da pesquisa-ação que configuram a realização deste 

trabalho serão descritas no fluxograma da figura 2 a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 2: Fluxograma das cinco etapas da espiral da pesquisa-ação que representam esse trabalho. 
Elaborado pela autora: NASCIMENTO, S. V., 2015. 
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A primeira etapa da espiral da pesquisa-ação configura-se pela identificação 

de uma situação prática a ser melhorada. Segundo Tripp (2005) e Dionne (2007), o 

reconhecimento é o começo da pesquisa-ação, quando o pesquisador produz uma 

visão geral do contexto da pesquisa, o que permite planejar uma mudança 

adequada para a situação problema diagnosticada, visto que a pesquisa-ação nasce 

para solucionar, principalmente, problemas concretos. Como apresentado 

anteriormente por meio da minha trajetória de formação/atuação como docente e em 

projeto de pesquisa na EJA, surge a primeira espiral que configura essa pesquisa-

ação um problema de pesquisa a ser investigado: Como ensinar os conceitos de 

Química, especificamente os conceitos sobre substância na EJA, a partir do enfoque 

CTSA? 

Apresentamos à segunda etapa da espiral da pesquisa-ação, caracterizada 

pela formulação de uma estratégia de ação, ou seja, a partir da imersão da 

pesquisadora no campo de pesquisa, realizar o planejamento da ação. As 

observações iniciais da escola campo tiveram início em setembro de 2013. Nesse 

período, foi apresentado o projeto de pesquisa para os gestores da escola e para o 

professor de química. Realizamos a observação das aulas do professor de química 

por duas semanas (professor que na investigação será chamado Professor Regente 

[PR]), quando então este sugeriu que trabalhássemos com as duas turmas de 3ª 

Etapa da EJA - 1º Semestre, devido ao fato de essas turmas estarem tendo contatos 

iniciais com o conhecimento químico.  

Nesta segunda etapa da segunda espiral da pesquisa-ação, PPq e PR 

elaboraram 5 Intervenções Pedagógicas ([IPs] apresentadas na tabela 2  ) para o 

ensino de química, na EJA, especificamente os conceitos sobre substâncias,com 

enfoque CTSA, mediante a consideração dos conhecimentos prévios dos alunos. 

 

Tabela 2: Intervenções Pedagógicas (IPs) desenvolvidas na EJA 

IPs Temática da IPs Conceitos 

 

1 

 

A falta de água em Anápolis. 

 

Misturas. 

Substâncias químicas.  

Contaminação das nascentes de água. 

Potabilidade da água. 

2 

 

Montagem de uma mini-estação de 

tratamento de água. 

Métodos de separação de misturas. 

Substâncias usadas na ETA. 

3 Substâncias que contaminam a Misturas. 
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 água, devido a ações humanas. 

Substâncias usadas no tratamento 

da água. 

Substâncias. 

Substância Simples. 

Substância composta. 

4 

 

Modelização com miçangas:
25

 a) das 

substâncias que tornam a água 

imprópria ao consumo humano; b) 

das substâncias usadas no 

tratamento da água. 

Substância. 

Substância Simples. 

Substância composta. 

5 

 

Modelização com miçangas: a) das 

substâncias que tornam a água 

imprópria ao consumo humano; b) 

das substâncias usadas no 

tratamento da água. 

Substância. 

Substância Simples. 

Substância composta. 

Legenda: IPs (Intervenção Pedagógica); Fonte: Produção do autor  

  

Após o reconhecimento e o planejamento da ação, que visava a modificar 

uma situação particular, chegamos à terceira etapa da espiral de pesquisa-ação 

caracterizada pelo desenvolvimento da estratégia de ação, ou seja, a realização das 

atividades planejadas. Nessa etapa desenvolvemos as 5 IPs  que foram 

apresentadas na tabela 2. 

Ainda na terceira etapa da espiral da pesquisa realizamos a avaliação da 

eficiência do desenvolvimento da ação planejada, com o objetivo de aprimorar, 

modificar a situação problema diagnosticada. Os instrumentos de produção e coleta 

de dados usados nesse trabalho foram: a) gravação em áudio e vídeo das aulas 

oriundas das 5 IPs; b) questionário respondido voluntariamente por parte dos 

alunos.A avaliação destes se deu mediante a análise dos processos de apropriação 

conceitual oriundos destas 5 IPs e das respostas dos sujeitos da pesquisa ao 

questionário. 

A quarta etapa da espiral de pesquisa-ação caracterizou-se pela ampliação e 

compreensão da situação problema que foi realizada mediante a análise das 

respostas dos questionários e os processos de apropriação conceitual de substância 

por meio da análise da conversação (AC) produzido nestas 5 IPs (MARCUSCHI, 

2003). Ressaltamos que vamos discutir sobre a AC técnica de análise usada em 

                                            
25

A IP4 é igual à IP5, porém, na IP4 as representações das moléculas das substâncias foram 
modeladas previamente, pelo professor, para trabalhar os conceitos de substância (simples e 
composta), enquanto que na IP5 as representações das moléculas das substâncias foram modeladas 
pelos alunos de EJA, durante a aula. 
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nossa investigação no tópico 3-4 no qual apresentaremos os Instrumentos da 

Construção dos Dados e a Técnica de análise. 

Tendo em vista a realização da estratégia de ação para melhorar a situação 

diagnosticada inicialmente — a de que era preciso melhorar o ensino de química na 

EJA —, mediante a avaliação dos procedimentos da ação para solução do problema 

inicial, chegamos à quinta e última etapa de uma espiral da pesquisa-ação. Essa 

última etapa da pesquisa realizada no campo decorre das etapas anteriores, e se fez 

por meio da redação do relatório final que percorre as cinco etapas de investigação 

e coloca à disposição os dados obtidos, podendo-se chegar ao diagnóstico de uma 

nova situação problema e dar início a outro ciclo da pesquisa-ação. Por isso, essa 

estratégia metodológica se caracteriza por um processo dinâmico e constante. Em 

outras palavras, todo o processo de avaliação final incide em ponderar e descortinar 

o caminho percorrido pela ação, comparativamente aos desígnios primeiros, 

realizando-se a divulgação das informações aos parceiros da intervenção; e também 

é o momento de decidir o reinício da ação, se for o caso (TRIPP, 2005; DIONNE, 

2006). 

 

3-4. Dos Instrumentos de Coleta de  Dados e Técnica de análise 

 

Os instrumentos de coleta de dados sempre são motores de discussão nas 

pesquisas, pois precisam estar em concordância com a problemática de pesquisa, 

do caráter epistemológico adotado, das teorias com as quais se opera além de sua 

escolha depender da natureza dos fenômenos, do objeto da pesquisa, da existência 

ou não de recursos financeiros, de equipe humana e de outros fatores que possam 

surgir durante a etapa de investigação (MARCONI e LAKATOS, 2003). Nessa 

investigação, adotamos dois instrumentos de coleta de dados: o questionário e a 

gravação em áudio e vídeo.  

Segundo Marconi e Lakatos (2003), o questionário constitui uma série 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito sem a presença do 

entrevistador. É um instrumento de coleta de dados que apresenta alguns benefícios 

entre os quais podemos citar: economia de tempo, pois atinge um grande número de 

pessoas simultaneamente; abrange uma área geográfica mais ampla; faz economia 

de pessoal; obtém respostas mais rápidas e mais precisas; proporciona maior 

liberdade nas respostas, em razão do anonimato; e, por isso, há mais segurança, 
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menor risco de distorção pela não intervenção do pesquisador e obtêm-se respostas 

mais rápidas e precisas. 

Assim como todo instrumento de coleta de dados, apesar dos benefícios, o 

questionário também apresenta algumas desvantagens que o limitam. Entre elas, 

podemos citar: a percentagem de questionários que não voltam; perguntas sem 

respostas; não poder ser aplicado a sujeitos analfabetos; dificuldade de 

compreensão por parte dos informantes, o que pode levar a uma uniformidade 

aparente; exigência de um universo mais homogêneo (MARCONI e LAKATOS, 

2003). 

O questionário elaborado passou por pré-teste, para percebermos as 

admissíveis falhas. Superados os problemas em relação à interpretação das 

questões e corrigidas as questões que provocaram dúvidas, partiu-se para a 

aplicação do mesmo. Foram distribuídos 18 (dezoito) questionários, dos quais 

retornaram apenas 12 (doze). Este instrumento contou com 20 (vinte) perguntas. O 

rol das perguntas abarcou questões do tipo: 

a) abertas: em que o informante podia dar sua livre contribuição, respondendo 

por meio do uso de linguagem própria e emitir opiniões; 

b) perguntas fechadas: com opções de sim ou não; 

c) perguntas de múltipla escolha: com mostruário em que o informante devia 

assinalar mais de uma alternativa; 

d) perguntas de avaliação: em que o informante devia emitir um julgamento; 

e) perguntas de opinião: em que o informante emitia sua opinião.  

Um instrumento de coleta de dados foi também elaborado visando a coletar 

informações que caracterizassem o perfil dos sujeitos pesquisados. A estruturação 

foi orientada pela busca de blocos de questões que permitissem obter informações, 

assim organizadas: 

a) o primeiro bloco, quanto à caracterização do perfil social do pesquisado; 

b) o segundo, sobre o ensino de Ciências e Matemática, que permitisse o 

diálogo com o desenvolvimento das aulas e o que os pesquisados pensavam a esse 

respeito; 

c) o terceiro bloco, sobre o vínculo profissional dos sujeitos da pesquisa; 

d) o quarto bloco, quanto às impressões gerais sobre o programa, tais como 

acesso e significação pessoal deste. Os sujeitos informantes foram 18 alunos das 

duas turmas de EJA da escola pública estadual já descrita e caracterizada. 
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A tabela 3 retrata a descrição anterior. 

Tabela 3- A construção do instrumento de coleta de dados. 

Aspectos investigados 

BLOCOS 

Grupo de perguntas 

1- Perfil Social Qual seu endereço atual? 

Qual sua cidade de origem? 

Qual sua idade? 

Qual a renda mensal do seu grupo familiar? 

Qual a escolaridade dos seus pais? 

Em sua família são quantas pessoas? 

Você mora com sua família? 

Quem são os membros da sua família? 

Por que você resolveu fazer a EJA? 

 

2- Ensino de Ciências e 

Matemática 

 

Em sua opinião, os conhecimentos aprendidos nas aulas de Ciências 

(Química, Física, Biologia) e matemática contribuíram para sua 

formação?() Sim () Não. Por quê? 

O que você acha das aulas de Ciências (Química, Física, Biologia) e 

matemática na EJA? 

Você acha que as aulas de Ciências (Química, Física, Biologia) e 

matemática estão envolvidas no seu dia a dia? 

Nos conteúdos nas aulas de Ciências (Química, Física, Biologia) e 

matemática são abordados temas que estão no seu dia a dia? 

Das disciplinas estudadas (Química, Física, Biologia e Matemática) qual 

(is) você tem mais dificuldade em aprender?  

 

3- Vinculo Profissional Você trabalhava antes da EJA? () Sim Onde? () Não 

 

4-O Programa 

Como você ficou sabendo da EJA? 

Quais os temas do dia a dia você gostaria que o(s) professor(es) 

abordasse(m) na(s) sua(s) aula(s), junto aos conteúdos, como forma de 

melhorar a qualidade do ensino na EJA? 

Fale sobre a experiência na EJA, o que está mudando em sua vida? 

Você considera que programas como a EJA são importantes para o 

desenvolvimento do país? É muito importante para nós ouvir suas 

sugestões e/ou críticas sobre a EJA. 

*Adaptado de FRIEDRICH, 2009. 

De acordo com Giordan (2006), inúmeros são os benefícios de registrar as 

atividades desenvolvidas em sala de aula em meios que permitam o acesso 

posterior a diferentes investigadores. Um dos benefícios de manipulação dos dados 

quando registrados em gravação áudio e vídeo é, por exemplo, a possibilidade de o 
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pesquisador rever um episódio da sala de aula em que esteja interessado quantas 

vezes lhe for necessário. Nesse sentido, o registro audiovisual é um marco para a 

pesquisa em educação. As filmagens em sala de aula, como meio de registro das 

ações de professores e de alunos nas aulas modificam a maneira como se 

desenvolve a pesquisa em educação. No que diz respeito a esse instrumento de 

coleta de dados: 

[...] o registro em vídeo provoca o engajamento prolongado do pesquisador 
sobre os dados, que pode revisar o cenário de investigação diversas vezes 
e coligir as observações extraídas do meio audiovisual com outros registros 
obtidos na situação de investigação (YERRICK, 1996 apud GIORDAN, 
2006, p. 215). 

Assumimos os pressupostos de Marcuschi (2003) sobre a AC, como 

subsídios da análise da apropriação conceitual de substância das aulas procedentes 

das 5 IPs (Tabela 2) realizadas nas duas turmas de EJA. Para este fim, todas as 

filmagens das aulas foram transcritas. As 5 IPs originaram 10 aulas na turma A e 15 

aulas na turma B. Desse modo, selecionamos 6 aulas de 45 minutos cada, que 

apresentaram uma rica discussão dos conceitos científicos e aspectos sociais e 

econômicos. 

De acordo com os estudos de Marcuschi (2003), existem três razões para o 

estudo da conversação: 

a) ela é a prática social mais comum no dia a dia do ser humano; 
b) desenvolve o espaço privilegiado para construção de identidades sociais 
no contexto real, sendo uma das formas mais eficiente de controle social 
imediato; 
c) exige uma enorme coordenação de ações que exorbitam em muito a 
simples habilidade linguística dos falantes (MARCUSCHI, 2003, p. 5). 

 

Convém ressaltarmos, no entanto, que uma particularidade à AC é o fato de, 

metodologicamente, resultar da indução, pois inexistem modelos a priori. Devido a 

isto, a técnica não trabalha com materiais de conversações procedentes de obras 

literárias, filmes, novelas de televisão, pois por mais autênticos que pareçam, são 

sempre materiais que reproduzem nossa intuição do real (MARCUSCHI, 2003).  

De acordo com Marcuschi (2003, p. 7), a AC: 

Parte de dados empíricos em situações reais. Este primado do empírico dá 
à AC uma vocação naturalística com poucas análises quantitativas, 
prevalecendo ainda as descrições e interpretações qualitativas. 
 

No próximo Capitulo vamos apresentar os Resultados e Discussão dessa 

investigação, que será dividido em duas partes a primeira referente à análise dos 

resultados obtidos por meio do questionário (tabela 3) e a segunda referente à 

análise dos resultados procedentes das cinco IPs (tabela 2). 
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CAPÍTULO IV:RESULTADOSE DISCUSSÃO 

 

4.1 As Vozes dos Sujeitos da Pesquisa 

 

Passamos agora à apresentação dos resultados referentes ao questionário, 

tal como consta na Tabela 3, no CAPÍTULO III. 

Acreditamos que, quando se trabalha com um público de EJA, a sua 

caracterização é muito importante, pois, são pessoas que trazem saberes, 

conhecimentos e experiências do trabalho e da vida social (PAIVA, 2006). Por este 

motivo elaboramos um questionário constituído por vinte questões. Para 

apresentação dos resultados do questionário, o dividimos em três Blocos: o primeiro 

bloco refere-se ao Perfil social, as perguntas do segundo bloco são referentes ao 

Ensino de Ciências e Matemática, o terceiro bloco de questões refere-se ao Vinculo 

Profissional o quarto e ultimo bloco refere-se ao programa. 

Na amostra das turmas pesquisadas, o número de faltas às aulas é grande, 

porém, com algo peculiar: ocorre uma ―rotatividade‖ de alunos, ou seja, todos faltam, 

mas em dias alternados. Em um universo de aproximadamente 60 alunos 

matriculados em duas turmas de EJA, conseguimos distribuir 18 questionários, o 

que corresponde a 30% dos alunos matriculados em duas turmas da 3ª Etapa da 

EJA - 1º Semestre, e tivemos o retorno de doze. Esta é uma dinâmica própria da 

EJA. 

Segundo o Anuário da Educação Básica (2012, 2014) um dos problemas 

enfrentados para atender o público de EJA é os altos índices de evasão: 42,7% dos 

8 milhões de brasileiros que frequentaram classes de EJA até 2006 não concluíram 

nenhum segmento do curso, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) de 2007. De acordo com Anuário da Educação (2015) a taxa de 

jovens que conseguem concluir o Ensino Médio até os 19 anos ainda é baixa e vem 

crescendo em ritmo lento. Esse fator demonstra que uma parcela significativa da 

população com idade entre 15 e 17 anos abandona a escola precocemente ou fica 

retida na etapa anterior, o Ensino Fundamental. Mesmo com tantas conquistas rumo 

à universalização do direito de aprender, o desafio ainda é grande para assegurar 

que ele chegue a cada criança e a cada adolescente no País. Como mostra os 
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dados do Anuário da Educação (2015), 81,5% dos jovens de 15 a 17 anos estão 

matriculados na escola (figura 3). No entanto, apenas 55,5% cursam o Ensino Médio 

(veja taxa líquida de matrícula figura 4).  

 

Figura 3:Ensino Médio- Taxa de Atendimento de Jovens de 15 a 17.Fonte: (IBGE/Pnad- apud Anuário 
Educação 2015 p.34 ) 

 

Figura 4:Ensino Médio- Taxa Líquida de Matricula Escola. Fonte: (IBGE/Pnad- apud Anuário 
Educação 2015 p.34). 
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A evasão é um acontecimento que se dá na em todas as etapas da educação 

básica. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD (2014) 

mostram que na educação brasileira no campo do atendimento, há muito que fazer:  

[...] mais de 3,3 milhões de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos de 
idade estão fora da escola no Brasil. Desse total, 1,2 milhão têm 4 e 5 anos; 
507 mil, de 6 a 14 anos; e mais de 1,6 milhão são adolescentes entre 15 e 
17 anos. Uma análise feita pelo UNICEF e pela Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação identificou que um dos principais fatores de risco para a 
permanência das crianças na escola é o fracasso escolar. A equação é 
simples, porém, perversa em seus impactos: o fracasso leva à repetência, 
que, consequentemente, gera elevadas taxas de distorção idade-série, o 
que, por fim, acaba com a criança ou o adolescente abandonando os 
estudos. Perpetua-se, assim, um ciclo de exclusão que passa de geração 
em geração (ANUÁRIO DA EDUCAÇÃO 2014, p.38) 
 

Quando analisamos os dados do Anuário da educação (2014) (na figura 5) 

sobre a porcentagem de jovens de 19 anos que concluíram o Ensino Médio na 

região centro-oeste, observa-se que em Goiás no ano de 2011 a porcentagem era 

de 55,3, enquanto que no ano de 2012 baixou para 45,1 %, ou seja, essa 

porcentagem baixou em 10,2 %. As estatísticas mostram que, mesmo após o 

estímulo criado pelo Fundeb, ao ampliar o financiamento da EJA, as matrículas vêm 

caindo. Assim sendo,  

A discussão precisa avançar na concepção de projetos pedagógicos 
capazes de atender à grande diversidade de públicos e interesses – e há 
boas experiências em curso que podem ser mais bem compreendidas e 
disseminadas (ANUÁRIO DA EDUCAÇÃO 2015, p.86) 

 

Figura 5: Porcentagem de Jovens de 19 anos que concluíram o Ensino Médio. Fonte: IBGE/Pnad 
apud Anuário da Educação Básica ,2014, p.35) 
 

Os dados do Anuário da educação (2014) (na figura 6) sobre os indicadores 

de fluxo, somados aos de rendimento dos alunos, compõem o eixo da avaliação da 

eficácia dos sistemas de ensino. Um sistema onde os estudantes reúnem 
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defasagens ficam ―prendidos‘‘ por reprovação ou abandonam a escola antes da 

conclusão da série na idade considerada própria, é impotente sob todos os pontos 

de vista: produz desigualdade, leva ao desperdício de recursos, atrapalha o 

planejamento pedagógico e, acima de tudo, expressa a não realização do direito de 

aprender, ou seja, o direito fundamental de todos a educação. No Brasil, as taxas de 

reprovação ainda são muito elevadas, atingindo 9,1% dos alunos de Ensino 

Fundamental e 12,2% do Ensino Médio. 

 

Figura 6: Taxas de Aprovação, Reprovação e abandono- Brasil Fonte: (MEC/Inep/ DEED/Indicadores 
Educacionais apud Anuário da Educação Básica, 2014, p.35). 
 

Esses jovens que não conseguiram concluir as etapas de ensino na idade 

considerada apropriada são o futuro público dos programas de EJA. Nesse sentido, 

o quadro educacional brasileiro ainda é bastante insatisfatório, sendo um desafio 

contínuo atender os jovens e adultos que não tiveram acesso à escola ou não 

conseguiram terminá-la com êxito: 

Os dados do Ministério da Educação mostram que a oferta de Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) está concentrada na área urbana. No entanto, há 
uma carência significativa desse tipo de ensino nas zonas rurais. Também 
segundo o MEC, a taxa de atendimento do EJA Médio no campo é de 
apenas 2,64%. Além disso, enquanto 9,7% dos brasileiros com 15 anos ou 
mais não são alfabetizados, esse percentual no campo chega a 23,2% 
(ANUÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA, 2012, p.52). 

 

No que diz respeito à evasão nos programas de EJA, ao sucesso e à 

continuidade dos jovens e adultos no programas, Paiva (2006, p.535) afirma que: 

A saída, derivada de outros fatores que não o sucesso, não deve ser 
interpretada sempre como evasão, se o aluno não volta à escola. A 
Educação de Jovens e Adultos aponta para interrupções freqüentes, diante 
de fortes motivos da vida adulta (impostos também aos jovens): um 
emprego, mudança de local de trabalho, mudança de moradia, doenças 
(pessoais e com os familiares), estrutura familiar que se altera, exigindo 
maior participação de quem estudava etc. 
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Enfim, a realidade educacional do cenário brasileiro de acordo com Fávero 

(2011, p.30) mostra que: 

 
[...] milhares de jovens e adultos sem dominar os rudimentos da leitura, da 
escrita e das primeiras operações matemáticas; outros milhares com o 
ensino fundamental ainda incompleto e, mesmo quando completo, com 
sérias limitações naqueles mesmos instrumentos; sérias restrições para a 
integração do Ensino Médio e do Ensino Fundamental, completando a 
educação básica de doze anos com discrepâncias entre as ações da 
educação geral e a formação profissional. 

 
 

4.1.1 O Perfil Social dos Sujeitos da Pesquisa 

 

Na procura da caracterização das particularidades locais, na identificação das 

necessidades peculiares de um grupo social, para compreendê-lo e então agir 

eficazmente na perspectiva da educação-crítica, faz-se necessário compreender os 

seres humanos como seres inseridos no contexto social (FRIEDRICH, 2009). No 

processo educativo: 

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as 
condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e 
todos com o professor ou professora ensaiam a experiência profunda de 
assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, 
comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos capaz de ter 
raiva porque capaz de amar (FREIRE, 1996, p. 33). 
 

Iniciamos agora a discussão dos aspectos investigados referentes o grupo de 

questões do primeiro bloco o Perfil Social (Tabela 3- Capitulo III).   

No universo da amostra pesquisada, cinco (5) dos alunos são naturais de 

outros municípios; dois (2) são de Brasília/DF, um (1) de Anicuns/GO; um (1) de 

Alexânia/GO; e o outro de Rianópolis/GO; os sete (7) restantes são oriundos de 

Anápolis/GO, cidade campo da pesquisa. 

No gráfico 1 apresentamos a idade dos sujeitos da investigação. Nossos 

resultados refletem que a maioria, seis (6) alunos, se encontra na faixa acima de 30 

anos, nenhum dos alunos apresenta idade entre 27 e 30 anos, dois (2) alunos se 

encontram na faixa de 23 a 26 e quatro (4) alunos na faixa de 18 a 22 anos de 

idade.  
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Gráfico 1: Idade da Amostra pesquisada;Fonte: Produção do autor. 

 

Existe uma grande divergência entre os especialistas sobre a classificação 

por faixa etária então adotamos para analise a classificação etária do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No grupo de crianças (até 11 anos de 

idade) e adolescentes (12 aos 18 anos de idade) segundo recomendado o Estatuto 

do Adolescente (Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990) e idosos (60 anos ao mais) de 

acordo com o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741 de 01 de outubro de 2003), no 

entanto agrupou-se na categoria de jovens (19 aos 29 anos de idade) e adultos a 

faixa etária de (30 aos 59 anos de idade). Os dados apresentados no gráfico 1 

mostram que no grupo pesquisado temos 6 jovens e 6 adultos. Um público que em 

grande parte são jovens e adultos excluídos da escola regular (PAIVA, 2006). Esse 

quadro nos leva a refletir:  

 

Que esses jovens e adultos estão privados dos bens simbólicos que a 
escolarização deveria garantir. Que milhões estão à margem desse direito. 
Que o analfabetismo e os baixos índices de escolarização da população 
jovem e adulta popular são um gravíssimo indicador de estarmos longe da 
garantia do direito universal à educação para todos (ARROYO, 2011, p. 23/ 
grifo nosso). 

 
Esse quadro exige romper com a visão simplista pela qual por anos foram 

olhados os alunos da EJA, como jovens e adultos desmotivados, cuja trajetória 

escolar foi interrompida, os fracassados da escola, os alunos problemáticos. O 

protagonismo da juventude, o seu contexto social e cultural, que vai repercutir nas 

políticas de educação. Nessa perspectiva, a EJA terá que romper com a visão 

compensatória, e garantir os reais direitos dos sujeitos que a vivenciam. Entretanto, 

concordamos com BRUNEL (2008) e ARROYO (2011) que essa reconfiguração da 

EJA não será espontânea diante de todas as complexidades das políticas públicas e 

do contexto escolar.  
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Sobre esse panorama, apoiamo-nos nos estudos de Arroyo (2011, p. 22) para 

afirmar que: 

 

O sistema escolar continua a pensar em sua lógica e estrutura interna e 
nem sempre tem facilidade para abrir-se a essa pluralidade de indicadores 
que vem da sociedade, dos próprios jovens-adultos e de outras áreas 
publicas. Exige-se, pois, uma intencionalidade política, acadêmica, 
profissional e pedagógica no sentido colocar-nos na agenda escolar 
docente, de pesquisa, de formação e de formulação de políticas, a 
necessidade de pensar, idealizar e arquitetar a construção dessa 
especificidade da EJA no conjunto das políticas públicas e na peculiaridade 
das políticas educativas. Constituir a educação de jovens-adultos como um 
campo de responsabilidade pública. 

 

Desse modo, o que se percebe é que a EJA vem passando por processos de 

redefinição de suas práticas e que a escola precisa romper com os modos 

tradicionais de ensino para atender as demandas do público de EJA.  

Compreender os espaços formativos para além da sala de aula é um fator 

marcante que deve ser considerado quando se quer conhecer o educando. Desta 

forma, optamos também por conhecer o contexto socioeconômico destes sujeitos e 

a eles foi perguntado quanto a sua composição e renda familiar. Quando os sujeitos 

são perguntados sobre a renda mensal do seu grupo familiar, nossos resultados 

mostram que dois (2) dos alunos entrevistados responderam ter renda familiar de 

um salário mínimo; oito (8) dos alunos responderam ter renda familiar na faixa de 

dois a três salários mínimos; um (1) dos alunos diz ter renda mensal familiar de 

quatro a cinco salários mínimos; e um (1) dos alunos respondeu ter renda mensal 

familiar acima de cinco salários mínimos. As respostas revelaram que o grupo 

familiar é misto e depende geralmente de dois a três salários mínimos para o 

sustento (gráfico2).  

 

 

 

Gráfico 2: Renda do Grupo Familiar 
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Quando os alunos são perguntados se moram com a família, os resultados do 

gráfico 3 demonstram que um (1) dos alunos entrevistados não respondeu à 

questão;dois (2) dos alunos não moram com a família; e nove(9)moram com a 

família composta dos mais diversos personagens, tais como: pai, mãe, filhos e seus 

cônjuges, irmãos e sobrinhos. Assim, a concepção de família para o entrevistado 

consiste em um agrupamento constituído de parentesco. O que pode ser visualizado 

no extrato 1 do discurso:Quem são os membros de sua família? 

 

Extrato 1: 

1- A1: Mãe, irmãos e sobrinho. 
2- A2: Eu, meu marido e meus 2 filhos. 
3- A3: Eu, esposo, e filhos. 
4- A4: Filhas e marido. 
5- A5: Eu, meu marido e meus dois filhos. 
6- A6:Não respondeu. 
7- A7: Esposo, meus dois filhos e eu. 
8- A8:Não respondeu. 
9- A9: Mãe, pai, irmão e eu. 
10- A10: Não respondeu. 
11- A11: Pai, mãe e sobrinho. 
12- A12: Esposo, filho e eu ( Extrato 1 do discurso, 2013). 
 
 

 
 

Gráfico 3:Você mora com sua família; Fonte: Produção do Autor. 

 

Ainda quanto à composição familiar, como reconhecimento social (BRANDÃO 

1984 apud FRIEDRICH, 2009), os resultados do gráfico 4 mostram que a família 

varia entre 4 e 5 pessoas. 
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Gráfico 4: Em sua família são quantas pessoas. Fonte: Produção do Autor. 

Na caracterização dos alunos participantes da pesquisa consideramos 

necessário saber a escolaridade de seus pais, pois, os conhecimentos adquiridos na 

família fazem parte de sua história de vida. No tocante à caracterização familiar 

destes sujeitos as respostas do questionário revelaram que os pesquisados são 

filhos de pais com baixo nível de instrução escolar, conforme os gráficos cinco e 

seis, apenas duas mães com Ensino médio completo (gráfico 6). 

 

Gráfico 5: Escolaridade do pai. Fonte: Produção do autor. 
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Gráfico 6: Escolaridade do mãe. Fonte: Produção do autor. 

Desse modo, observa-se a hereditariedade escolar que os jovens e adultos 

trazem dos seus pais, denominada por Bourdieu (2007) como capital cultural:  

O capital cultural identifica-se sob forma de conhecimentos e habilidades 
adquiridos quer na família, quer na escola. (...) a noção de capital cultural 
foi concebida como uma hipótese indispensável para compreensão da 
desigualdade e desempenho escolar de crianças originárias de diferentes 
classes sociais. Tratava-se de compreender a produção do sucesso e do 
fracasso escolar (BOURDIEU apud CATANI, 2007, p. 19). 
 

Faz-se necessário notar que duas das mães não estudaram fato que pode 

estar vinculado às experiências de constituição precoce de sua própria família 

(gravidez na adolescência e casamento) como um dos motivos para tal, evento que 

remete à herança cultural dessas jovens (FRIEDRICH, 2009). Considerando os 

termos salientados por Bourdieu (apud CATANI, 2007), os alunos de EJA 

pesquisados são jovens e adultos oriundos de famílias com baixo ‗capital cultural‘ e 

que vivenciaram acidentadas trajetórias que os afastaram do tempo considerado 

certo para a escolarização. 

Quando esses sujeitos são questionados por que resolveram estudar na 

EJA, as repostas revelam que eles voltaram à escola para ter acesso à certificação 

com um caráter de suplência (Extrato 2, turnos 1, 2, 4, 5,6, 7, 8, 10, 11, 12). A 

função suplência faz referência ao tempo físico com o sentido de recuperar o tempo 

perdido do educando, necessitando aligeirar o processo educacional para 

certificação mais rápida (Lei n. 5.692/71). Uma parte dos alunos acredita que o 

aumento da escolaridade vai lhes possibilitar conseguir novos postos no mercado 

de trabalho (Extrato 2, turnos 5, 10). E ainda consideram que, por meio da EJA vão 

ter mais conhecimento (Extrato 2, turnos, 3, 9). Esses sujeitos acreditam que a 

certificação os colocaria em melhores postos de trabalho, e que ocasionaria uma 

mudança na sua qualidade de vida (OLIVEIRA, 1999, PAIVA, 2006, GADOTTI & 
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ROMÃO, 2011). Tais considerações podem ser sustentadas pelo Extrato 2 do 

discurso dos sujeitos de EJA:  

Extrato 2: 

1- A1: Para terminar mais rápido meus estudos. 
2- A2: Para terminar o ensino médio com rapidez. 
3-A3: Para ter mais conhecimento, ficar mais informada sobre os acontecimentos. 
4- A4: Para avançar um pouco mais rápido nos meus estudos, pois fiquei um bom 
tempo sem estudar. 
5- A5: Porque eu estava atrasada na escola, e estava com vontade de terminar para 
poder arrumar um trabalho melhor porque com o estudo que eu tinha não estava 
conseguindo arrumar trabalho. 
6- A6: Para terminar os estudos. 
7- A7: Para terminar os estudos. 
8- A8: Porque estava atrasado nos estudos e reprovei uma vez e também desisti de 
estudar e desisti de estudar algumas vezes. 
9- A9: Porque ajudo meu marido no trabalho e para não ser tão ignorante. 
10- A10: Porque estou muito atrasada, e preciso terminar os estudos para conseguir 
arrumar um bom trabalho. 
11- A11: Porque estava atrasado nos estudos. 
12- A12: Para terminar os estudos mais rápido (Extrato 2 do discurso, 2013). 
 
 

4.1.2 Do Ensino de Ciências e Matemática na EJA 

 

No que diz respeito ao ensino dos conteúdos científicos de Ciências 

(Química, Biologia e Física) e Matemática, pouca são as movimentações sobre o 

papel social do ensino dos conteúdos inerentes a essas disciplinas e de como estes 

deveriam ser abordados na EJA (LAMBACH e MARQUES, 2014). Ainda muito 

pouco vem sendo feito em prol de apontar ou debater os contornos e 

especificidades neste campo pedagógico da EJA (VILA NOVA e MARTINS, 2008 

apud FRIEDRICH, 2009).  

Todavia, o debate sobre a educação em Ciências e Matemática para jovens 

e adultos também não é frequente em documentos oficiais. Um dos raros 

documentos que menciona relações entre estes campos é a Proposta Curricular 

para a EJA, publicada pela Secretaria de Ensino Fundamental do MEC (BRASIL, 

2000). 

As questões do bloco 2 (Tabela 3-Capitulo III): O Ensino de Ciências e 

Matemática, do questionário elaborado para os alunos, tiveram por objetivo obter 

informações sobre como esses sujeitos compreendem as aulas de Ciências e 

Matemática. 

Quando os alunos foram questionados se os conhecimentos aprendidos nas 

aulas de Ciências (Química, Física, Biologia) e Matemática contribuíram para sua 
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formação, os resultados do Extrato 3 do discurso que se refere a este quesito 

parecem demonstrar que os entrevistados concordam que os conhecimentos 

aprendidos nessas disciplinas contribuem para sua formação: 

Extrato 3: 

1- A1, A5, A6, A7, A9, A10, A12: Sim. 
2- A2: Sim.Porque tenho um melhor conhecimento dessas matérias. 
3- A3: Sim, porque em cada aula que participamos é uma experiência diferente. 
4- A4: Sim.Só a matemática, pois a matemática está no nosso dia a dia e temos que 
estudar. 
5- A8: Sim. Porque me ensina a fazer conta e outras coisas. 
6- A11: Sim.Porque aprendemos coisas para serem usadas no dia a dia (Extrato 3 do 
discurso, 2013). 
 

No que diz respeito ao ensino de Ciências e Matemática na EJA, 

defendemos apoiados em Freire (1996), nessa investigação, a discussão dos 

conhecimentos vinculados à realidade concreta do aluno, ou seja, buscar 

estabelecer uma relação entre os saberes curriculares fundamental aos alunos e a 

experiência social que eles têm como sujeitos: 

[...] pensar certo coloca o 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, no mundo do trabalho que caracteriza e define o 
sujeito de EJA, mas também discutir com os alunos a razão de ser de 
alguns desses saberes em relação ao ensino dos conteúdos (FREIRE, 
1996, p. 30 /grifo nosso). 
 

Quando os alunos são perguntados o que eles acham das aulas de Ciências 

(Química, Física, Biologia) e Matemática na EJA. 

Extrato 4: 

1- A1: Ótimas. 
2- A2: Boas. Os professores são ótimos para explicar a matéria então facilita o 
aprendizado. 
3- A3: Boas. Porque melhora nosso desempenho nas atividades do dia a dia. 
4- A4: Boas. Porque tem matérias que não estudamos há algum tempo atrás. 
5- A5: Boas. Porque eu tenho um pouco de dificuldades. 
6- A6, A7: Boas. 
7- A8: Boas, porque a EJA é como o estudo normal. 
8- A9: Ótimas, porque adoro os professores. 
9- A10: Ótimas, porque aprendi algumas coisas boas. 
10- A11: Ótimas. 
11- A12: Boas e regulares: as que gosto mais é de química, matemática, suas aulas 
são melhores que as outras. E as de física e biologia são regulares (Extrato 4 do 
discurso, 2013) 

 

O extrato 4 do discurso apresentado acima demonstra que os alunos 

pesquisados consideram as aulas de Ciências e Matemática boas, ótimas e 

regulares e que esses alunos parecem ter uma boa relação com seus professores, 
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tal como apresentado no discurso de A2, A9 (turnos 2 e 10). No discurso de A3, 

A10 (extrato 4) ainda temos uma evidência que o retorno à escola ocasionou algum 

aprendizado e melhorou o desempenho no dia a dia. 

Quando os alunos são perguntados sobre a relação dos conteúdos com o 

cotidiano por meio da pergunta: "você acha que as aulas de Ciências (Química, 

Física, Biologia) e Matemática estão envolvidas no seu dia a dia",os resultados 

apresentados no Extrato 5 do discurso abaixo parecem demonstrar que os 

professores usam a contextualização no ensino dos conteúdos, pois as respostas 

dos alunos citam a relação das disciplinas de Ciências e Matemática com o 

trabalho, com as substâncias químicas presentes nos remédios, a biologia com o 

estudo da vida e ainda dizem ser importante saber os conteúdos para um melhor 

desenvolvimento no seu dia a dia. 

 

Extrato 5: 

1- A1: Sim. Matemática e física faz parte do meu trabalho. 
2- A2: Sim, no meu trabalho. 
3- A3: Sim, em quase tudo que vamos fazer no decorrer do dia a dia. 
4- A4: Sim.Nas contas que estamos sempre fazendo no dia a dia, química devido aos 
remédios que a substância em química nos mostra e biologia que estuda a vida etc. 
5- A5: Sim.Quando a gente vai pegar um troco no mercado. 
6- A6: Sim. Quando vamos calcular medidas e pesos. 
7- A7: Sim. 
8- A8: Sim, em quase tudo. 
9- A9: Sim, porque vivemos no mundo das contas e da física e da química. 
10- A10: Sim. A água que bebemos. 
11- A11: Sim.No meu dia a dia. 
12- A12: Sim. É importante sabermos sobre elas, no dia a dia para nosso 
desenvolvimento. (Extrato 5 do discurso, 2013) 

 

Estes resultados demonstraram que os estudantes relacionam as disciplinas 

de Ciências e Matemática com o trabalho (A1, extrato 5, turno 1), com as 

substâncias químicas presentes nos remédios (A4 extrato 5, turno 4) , a Biologia 

com o estudo da vida (A4, extrato 5, turno 4) e ainda dizem ser importante saber os 

conteúdos para um melhor desenvolvimento no seu dia a dia (A11, A12,extrato 5, 

turnos 11 e 12). 

As realidades desses sujeitos sociais puderam ser retratadas em suas 

respostas e relacionadas com os domínios da ciência apresentada. Parece-nos que 

o estabelecimento de relações contextuais foi responsável pelo interesse e 

comprometimento, tal como os discursos dos estudantes apresentados no extrato 4 

e extrato 5. 



90 

 

 

A finalidade da próxima pergunta era analisar se os professores usam temas 

para contextualizar as aulas, e se os alunos percebiam a relação com os 

conhecimentos e sua vida diária. Nos conteúdos nas aulas de Ciências (Química, 

Física, Biologia) e Matemática são abordados temas que estão no seu dia a dia? 

Extrato 6: 

1- A1: Sim. Matemática todos os dias uso no meu trabalho. 
2- A2: Sim. A matemática faz parte do meu trabalho todos os dias. 
3- A3: Sim.Saneamento básico. 
4- A4: Sim, matemática onde estamos aprendendo um pouco melhor. 
5- A8: Sim, pra quase tudo. 
6- A11: Sim. Produtos químicos que eu trabalho. 
7- A12: A questão da água que consumimos o que há em nosso corpo, as células, que 
jeito elas são. (Extrato 7 do discurso, 2013). 
 

Nossos resultados apresentados no extrato 6 parecem demonstrar que os 

professores buscam estabelecer vínculos com o trabalho dos sujeitos como dito no 

discurso de A1, A2, A11(extrato 6),ou ainda que esses sujeitos queiram da escola 

um conhecimento mais utilitário, ou seja, que os ajude na execução das tarefas 

rotineiras.  

Concordamos com Freire (2011) que os conteúdos ensinados na EJA não 

podem ser alheios à realidade desses sujeitos, sendo, desse modo, papel do 

professor de Ciências e Matemática buscar o estabelecimento de vínculos dos 

conteúdos científicos com a vida do aluno. 

No bloco de questões sobre o ensino de Ciências e Matemática os sujeitos 

ainda foram perguntados: Das disciplinas estudadas (Química, Física, Biologia e 

Matemática) qual (is) você tem mais dificuldade em aprender? Os resultados do 

extrato do discurso 7 revelaram que as disciplinas que os sujeitos apresentam 

maior dificuldade são a Matemática, a Física e a Química:  

 

Extrato 7: 

1- A1: Química. Porque é difícil principalmente tabela periódica. 
2- A3: Matemática. É um pouco complicada. 
3- A4: Física e matemática. São matérias que mexem com a mente das pessoas e 
muitas vezes não conseguimos entender. 
4- A5: Física. 
5- A6: Física e matemática. 
6- A7: Nenhuma por enquanto. 
7- A9: Física, pois é uma matéria difícil. 
8- A10: Física e matemática. 
9- A11: Matemática. 
10- A12: Física, porque é uma matéria mais complicada. (Extrato 7 do discurso, 2013). 
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Os discursos dos sujeitos investigados apresentam contradições quando nos 

extratos 4 e 5 afirmam que as aluas de Ciências e Matemática são boas, os 

professores são bons para explicar os conteúdos. E ainda, que na abordagem dos 

conteúdos são considerados temas do seu cotidiano, mais, entretanto, afirmam no 

extrato 7 que não conseguem entender alguns conteúdos porque são difíceis e 

complicados.Esses dados evidenciam que os sujeitos de EJA se sentem a margem 

e culpados pelas suas condições no processo ensino aprendizagem (A4, turno3 do 

extrato7).Os sujeitos de EJA costumam atribuir a si a responsabilidade por não 

conseguirem aprender os conteúdos, devido a trajetória escolar interrompida, por 

terem ficado muito tempo afastados dos bancos escolares, não atribuindo esse fato 

as metodologias, ao processo de ensino, a linguagem científica da Ciências, ao 

processo de mediação didática dos conteúdos acontecer de forma  ineficaz, sem 

considerar suas especificidades.    

O fato de os alunos terem problemas em aprender os conteúdos científicos 

pode ser justificado pelas Ciências em geral possuírem uma linguagem própria 

simbólica, sinérgica o que dificulta a compreensão dos alunos no processo ensino-

aprendizagem, em outras palavras, o conhecimento científico é socialmente 

construído pela comunidade científica (BENITE et al., 2015). Assumindo esse 

pressuposto, nos respaldamos em Benite et al., (2015, p. 87) para afirmar que: 

O conhecimento científico é produzido num contexto social e por isso é 
necessariamente influenciado pelos objetivos pessoais e profissionais dos 
cientistas, pelos interesses e prioridades das agências de fomento à 
pesquisa e pela conjuntura de influências econômica, política e ética que 
impregna o contexto sociocultural do qual o cientista faz parte.  
 

Destacamos ainda, nesse trabalho, que a aprendizagem dos conteúdos 

científicos das ciências em geral, em qualquer modalidade de ensino, é um 

processo complexo, em que:  

[...] é a linguagem científica que distingue a ciência de outras formas de 
conhecimento e esta se efetiva como uma barreira potencial para o 
aprendizado de ciências e como fator de controle de acesso à ciência 
(BENITE et al., 2008 e 2009;PROCÓPIO et al 2010 apud BENITE et al 
2015, p. 87).  

 

Defendemos nesta investigação que, para ensinar Ciências e Matemática na 

EJA, é necessário admitir que esses alunos trazem saberes que lhes são 

específicos, que estão além do espaço da escola e esses saberes precisam ser 

trabalhados pelos professores das mais diversas formas, numa relação da teoria 

com a prática . 
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4.1.3 Vinculo Profissional dos Sujeitos  

 

Agora vamos apresentar os resultados referentes ao terceiro bloco de 

questões sobre o Vinculo Profissional dos Sujeitos (Tabela 3-Capítulo III). 

Quando esses sujeitos são questionados sobre a atuação profissional antes 

de começarem a frequentar a EJA, tem-se que oito dos alunos entrevistados já se 

encontravam inseridos no mundo do trabalho, e apenas quatro dos sujeitos não 

trabalhavam antes da EJA, o que pode ser observado no gráfico 2. De acordo com 

o Parecer CEB/ CNE nº 11/ 2000, muitos alunos da EJA trabalham. E aqueles que 

não se encontram no mercado de trabalho desejam fazê-lo. Nossos resultados 

exibidos no gráfico 7 demonstram entrada precoce no mercado de trabalho. 

 

Gráfico 7: Você trabalhava antes da EJA? Fonte: Produção do autor. 

 

Estamos de acordo com Echeverría e Ramos (apud COSTA, 2010) 

pois,embora haja uma relação direta entre escolarização e emprego, a volta aos 

estudos não garante a ascensão social e o aumento do nível de escolaridade 

resguarda, cada vez menos, do desemprego. 
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4.1.4 Sobre o Programa 

 

Enfim, apresentamos o ultimo bloco de questões referentes 

ao Programa (Tabela 3- Capítulo III). 

Os sujeitos da pesquisa foram questionados como ficaram 

sabendo da EJA. Os discursos dos sujeitos pesquisados 

demonstram que cinco ficaram sabendo da modalidade de ensino 

por informações da escola; entre esses, um também ficou sabendo 

da EJA por meio do noticiário da televisão; quatro por meio de 

conversas com amigos; e dois por colegas que já frequentavam o 

programa. Isso nos permite dizer que os sujeitos que se encontram 

fora da escola podem ser motivados a estudar pelos amigos que 

estão frequentando o programa e comentam a respeito das 

experiências proporcionadas pela volta à escola. 

Extrato 8: 

1- A1: Na escola 
2- A2: No colégio. 
3- A3: Na escola. 
4- A4: Pelo noticiário da televisão. 
5- A5: Eu procurei me informar com outros alunos da escola. 
6- A6: Através de amigos. 
7- A7: Pelos amigos. 
8- A8: Na escola mesmo e também na televisão. 
9- A9: Pelos amigos que já faziam. 
10- A10: Conversando com os amigos. 
11- A11: Na própria escola. 
12- A12: Pelo Colégio.  

 

Esses resultados do discurso do extrato 8 apontam que a 

divulgação da modalidade de ensino EJA não ultrapassa o âmbito 

escola, visto que a maioria dos sujeitos da pesquisa ficou sabendo 

sobre a EJA pelos amigos ou na própria escola.  

O discurso dos sujeitos da pesquisa no extrato 9 a seguir é 

uma coletânea das respostas à seguinte questão: Você considera 

que programas como a EJA são importantes para o 

desenvolvimento do país?  
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Extrato 9: 

1-A1: Sim. 
2- A2: Sim, principalmente para as pessoas que atrasaram seus estudos por algum 
motivo. 
3- A3: Sim. 
4- A4: Sim, porque muitos não conseguem concluir devido ao tempo, por precisar 
trabalhar, ou às vezes por ter casado muito cedo. 
5- A5: Sim ajuda muito quem estuda. 
6- A7: Sim porque com o passar dos dias as pessoas vão aprendendo mais e mais e 
colocando em prática. 
7- A9: Sim, pois, sem o programa EJA várias pessoas não teriam vontade para estudar 
no período normal. 
8- A11: Não, porque serve mais para pessoas atrasadas no ensino. 
9- A12: Sim ajuda aqueles que têm menos tempo, que trabalham e outros. 

 

Nossos resultados permitem inferir que a EJA consiste em uma modalidade 

de educação com um público específico, ―os não crianças‖, os jovens de origem 

urbana com entrada precoce no mercado de trabalho (OLIVEIRA, 1999, p.59). 

Dessa forma podemos afirmar que são pessoas com vivência de mundo, com 

características que lhes são peculiares que retratam suas trajetórias de vida (extrato 

9, turnos 4, 7 e 9). 

Nossos resultados estão de acordo com os estudos de Brunel (2008) ao 

afirmar:  

O jovem e adulto desta modalidade, em geral, acha que já perdeu muito 
tempo, e não quer perder mais. Esses alunos valorizam o tempo atual, 
dedicado à escola, pois sua trajetória escolar foi permeada por 
reprovações, por períodos de ausência escolar por vários motivos, enfim, 
por descontinuidades e rupturas neste processo (BRUNEL, 2008, p. 29). 

 

Finalmente, aos sujeitos foram solicitadas sugestões e/ou críticas pessoais 

sobre a EJA: 

Extrato 10: 

1- A1: Sugestão: Ideal que tenha estudantes que realmente queiram estudar porque 
muitos só vêm atrapalhar. Crítica: Na minha escola não é permitido que os professores 
lanchem com os alunos sendo que é jogado fora quilos de alimento, fora aqui. 
2- A2: É importante, pois ajuda muito as pessoas que querem terminar seus estudos e 
não tiveram oportunidade antes. 
3- A3: É importante para conhecimentos gerais. 
4- A4: Devia haver mais aulas de química e física, pois são muito poucas as aulas. 
5- A9: A EJA é um programa ótimo e ajuda muito as pessoas que pararam de estudar 
há muito tempo. 
6- A11: Para informar mais sobre o que é preciso. 
 

O discurso de A1 no extrato 10 (turno 1), sobre o fato de estarem na EJA 

alunos que não querem estudar e atrapalham o desenvolvimento das aulas, parece 

evidenciar os estudos de Brunel (2008) em que os alunos considerados ―problema‖ 
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no ensino fundamental e ensino médio regular, por motivos diversos, vão parar na 

EJA.  

O aluno A4 (extrato 10 turno 4) ressalta o fato de terem poucas aulas de 

química e física na EJA o que pode ser explicado por ser um ensino de curta 

duração. A carga horária da EJA no Estado de Goiás é preceituada por meio da 

Resolução do Conselho Estadual de Educação Nº 260, de18 de Novembro de 2005, 

no Artigo 3º sobre os Preceitos e Parâmetros:  

IV - Carga horária mínima de, pelo menos, 2.400 (duas mil e quatrocentas) 
horas presenciais para o ensino fundamental em todas as suas etapas, 
1600 (mil e seiscentos) horas, para aquela etapa que abrange do 6º ao 9º 
ano deste nível de ensino, e de 1.200 (mil e duzentas), também 
presenciais, para o ensino médio; 
V - Freqüência mínima obrigatória correspondente a 75% (setenta e cinco 
por cento) das atividades escolares presenciais desenvolvidas durante o 
semestre letivo. 

 

No Artigo 5º da Resolução do Conselho Estadual de Educação de Goiás Nº 

260, de18 de Novembro  de 2005 ainda sobre o funcionamento das aulas é 

ordenado que: 

A educação de jovens e adultos, em todas as suas etapas, será oferecida 
com 4 (quatro) dias de atividades escolares semanais em sala de aula, não 
podendo nenhum deles exceder a 3 (três) horas de atividades presenciais. 
§ 1º O 5º (quinto) dia da semana, que também será considerado letivo, 
com presença obrigatória de professores, destina-se à orientação 
pedagógica, ao plantão de dúvida sob a responsabilidade destes e à 
recuperação paralela... 
§ 2º O 5º (quinto) dia da semana, apesar de caracterizar-se como letivo, 
não será considerado para efeito de cômputo de freqüência obrigatória. 
 

Importante esclarecermos que na escola campo o plantão de dúvida não 

funciona mais, então, no quinto dia letivo, funciona as aulas regulares. Sobre a 

carga horária das disciplinas de Ciências (Química, Física e Biologia) é duas aulas 

semanais em cada turma, a mesma quantidade de aulas do Ensino Médio Regular. 

Na escola campo, antes, havia 5 aulas semanais de segunda a quinta de 50 

minutos cada. E na sexta-feira era realizado o plantão, usado pelos alunos para 

tirarem dúvidas em qualquer disciplina com dificuldade na aprendizagem e 

realização de trabalhos e também para realização de avaliações que os alunos 

perderam. Os alunos não eram obrigados a comparecerem no dia do plantão, então 

não era feita a frequência, mesmo assim havia certa procura. O plantão na escola 

campo não funciona mais, então atualmente são 4 aulas semanais de segunda a 

sexta ,de 45 minutos.Um realidade da EJA é que na maioria das vezes os alunos 

não comparecem nas aulas nas sextas-feiras, fato esse que pode ser vinculado ao 
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cansaço devido a rotina semanal, visto que esse público são jovens e adultos 

inseridos no mundo do trabalho. 

Conhecer um pouco dos sujeitos participantes da pesquisa foi um ponto 

importante para a realização dessa investigação. Ouvir os sujeitos da investigação 

nos propiciou conhecer suas histórias, ainda que estabelecêssemos outras 

concepções sobre a EJA e sobre os sujeitos que a constituem. Desse modo, 

concordamos com Brunel (2008, p.22) que a caracterização dos sujeitos da 

pesquisa nos permitiu:  

Desmistificar ideias preconcebidas e rótulos que frequentemente a eles são 
dirigidos, ―naturalizando‖ este espaço como um local de alunos 
fracassados, atrasados, inferiores, entre outros adjetivos.  

 

4.2 ANÁLISES DAS INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

Passamos agora a apresentação dos resultados das cinco intervenções 

pedagógicas apresentadas na tabela 3 (capítulo III). 

Desse modo, os discursos procedentes das aulas dessas 5 IPs constituem o 

objeto de investigação que usaremos para perceber em que medida o processo de 

ensino que organizamos e desenvolvemos com os alunos da EJA propiciou a 

apropriação dos conceitos que caracterizam as bases científicas de substância.Os 

mapas de atividades das 5 IPs realizadas nas duas turmas de EJA estão 

apresentados na tabela 3 ( Capítulo3). Vamos analisar as aulas por meio da técnica 

de Análise da Conversação (AC) valendo-nos da recomendação de Smolka (1993 

apud MACHADO, 2014, p. 72): 

A partir da perspectiva histórico-cultural assumimos então que é na 
dinâmica das interações que a significação se produz. Isso põe em 
destaque como o objeto de investigação o movimento discursivo e enfoca 
os processos de enunciação como lugar de construção do sentido. A 
linguagem fica então destacada como constitutiva dos sujeitos e de suas 
relações. 

 

Nessa perspectiva, Machado (2014) enfatiza que a finalidade é captar 

entender e dar visibilidade ao movimento discursivo na sua relação com o ensino e 

o processo de elaboração/apropriação conceitual da sala de aula. Nesse trabalho, o 

nosso objetivo é tentar compreender esses pressupostos nas aulas de química que 

desenvolvemos nas duas turmas de EJA. 
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4.2.1 Sobre O Design e Planejamento das IPs – Sobre a Proposta de Ensino  

Os conceitos científicos que abarcam a constituição da matéria foram eleitos 

neste trabalho, tendo em vista que são o principal interesse da química as relações 

estrutura-atividade. Um nível de organização da matéria são as substâncias, 

formadas por constituintes elementares, tipos de conjunto de átomos que, lhes 

conferem propriedades específicas. Estes conceitos são basilares para entender as 

propriedades, a constituição e a transformação das substâncias e materiais 

(TOLENTINO et al., 1986, 1988; MORTIMER et al., 2000). 

Segundo Oki (2002), existe uma confusão conceitual entre substância 

simples e elemento químico presente nos livros didáticos. Em seus estudos sobre a 

abordagem desses conceitos em livros usados no Brasil, que geralmente são 

traduções da língua inglesa, percebe-se que o conceito de elemento reporta-se ao 

conceito de substância, particularmente ao de substância simples. Algumas dessas 

abordagens são apresentadas nos trechos a seguir: “Um elemento é uma 

substância simples, fundamental e elementar. Um elemento não pode ser separado 

ou decomposto em substâncias mais simples” (RUSSEL, 1994 apud OKI, 2002, 

p.21). Ou ainda, ―Os elementos são substâncias que não podem ser decompostas 

em outras mais simples... Cada elemento é constituído por apenas uma espécie de 

átomo” (BROWN et al., 1999 apud OKI, 2002, p.21 ). 

De acordo com Tunes et al., (1989),essa confusão conceitual sobre o termo 

elemento resulta da tradução do vocábulo element- que abrange tanto o conceito de 

substância simples como o de elemento químico. O fato de isto não ser considerado 

pelos tradutores tem gerado confusões conceituais que em nossa língua são 

inevitáveis. A autora ressalta que, ―(...) elemento químico não é átomo: na verdade, 

cada elemento químico diz respeito a uma classe de átomos‖ (TUNES et al., 1989, 

p.201).A definição proposta é que ― A expressão elemento químico, designa tipos 

de átomos, definidos pelos atributos críticos número” (idem.). 

Entendemos que, substância (que pode ser classificada como simples ou 

composta) é uma porção da matéria que tem somente um tipo de constituinte e 

seus constituintes são os átomos. A substância é simples quando apresenta um 

único constituinte, ou seja, tem somente um tipo de átomo. Já a substância 

composta é aquela que apresenta constituintes que caracterizam mais de um tipo 

de átomo (TOLENTINO, et al., 1986, 1988). 

 Este esquema conceitual proposto para o estudo das substâncias possui as 
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características dos conceitos científicos, sua organização por meio de um sistema 

hierárquico de inter-relações conceituais. O sistema conceitual sugerido para o 

estudo de substâncias parte do concreto os materiais, que são formados pelas 

substâncias e caminham para o abstrato, as unidades constituintes das 

substâncias, que podem ser átomos, íons ou moléculas (TOLENTINO, et al.,1986, 

1988).Com base nesses pressupostos, planejamos e desenvolvemos a IP a partir 

do seguinte esquema conceitual:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7:Esquema conceitual proposto para Constituição da matéria. Elaborado pela autora: 
NASCIMENTO, V.S. 2015. 
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4.2.2 Análise da IP 1: A Falta de Água em Anápolis 

 

As IPs foram planejadas e executadas a partir do estabelecimento de 

relações concretas com o cotidiano do aluno, suas experiências diárias e seus 

conhecimentos prévios. Partindo desse pressuposto, os conhecimentos trazidos 

pelos alunos da EJA são fundamentais, pois este aluno: 

 

[...] traz consigo [...] experiências, conhecimentos acumulados e reflexões 
sobre o mundo externo [...]. Com relação à inserção em situações de 
aprendizagem, essas peculiaridades da etapa de vida em que se encontra 
o adulto fazem com que ele traga consigo diferentes habilidades e 
dificuldades (em comparação com a criança) e, provavelmente, maior 
capacidade de reflexão sobre o conhecimento e sobre seus processos de 
aprendizagem (OLIVEIRA, 1999, p.60-61). 
 

Desse modo, o diálogo com o conhecimento prévio surgiu a partir de um 

problema vivenciado pelos alunos: no final do ano de 2013, na cidade de Anápolis, 

houve um período de estiagem e isso ocasionou a falta de água em vários bairros. 

A partir de reportagens sobre esta problemática (Jornal Tribuna de Anápolis e 

Jornal Diário Anápolis) do contexto social dos sujeitos da pesquisa iniciamos o 

diálogo. As reportagens tratavam do racionamento da água na cidade com os 

seguintes títulos: "Companhia de Saneamento de Goiás (SANEAGO) já fala em 

racionamento" (14/setembro/2013);"SANEAGO admite racionamento" 

(24/setembro/2013); e "Enquanto falta água na cidade, Saneago promove shows 

por Goiás" (24/agosto/2013). E duas reportagens do Jornal Contexto sobre a 

poluição do Ribeirão das Antas, um dos principais mananciais da cidade de 

Anápolis.26 

Para uma melhor apresentação dos dados, elaboramos mapas de atividades 

que permitem ter um espectro geral do seguimento de uma aula, e permitem 

representar como o tempo é gasto e como o espaço interacional é usado pelos 

alunos e professores. Na tabela 4 apresentamos o mapa das atividades das aulas 

realizadas na investigação nas duas turmas da 3ª Etapa- 1º Semestre da EJA 

procedentes da Intervenção Pedagógica1 (IP 1) : A Falta de Água em Anápolis.. A 

partir dos mapas de atividades, identificamos os episódios de ensino, objetos de 

                                            
26

Ribeirão das Antas é coberto por espuma misteriosa 08/09/2013. Disponível 
em:http://www.jornalcontexto.net/noticia_detalhe.php?id_noticia=5947; 
21/09/2013,http://www.jornalcontexto.net/noticia_detalhe.php?id_noticia=6029). Acesso em 
dia/mês/ano. 

http://www.jornalcontexto.net/noticia_detalhe.php?id_noticia=5947
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nossa análise. Episódios de ensino são ―um conjunto de enunciados que cria o 

contexto para a emergência de um determinado significado ou de significados 

relacionados” (AMARAL; MORTIMER, 2006, p. 257). O conhecimento químico 

começa a ser inserido na EJA no primeiro semestre, quando se dá o primeiro 

contato dos alunos com a química. 

Nesse sentido, são as relações sociais que os alunos estabelecem por meio 

da química que dão significado ao conhecimento químico. Essas relações mostram 

que a química está presente na sociedade, na tecnologia e no meio ambiente. 

Assumindo esses pressupostos, iniciamos o diálogo por meio de uma tématica 

vivenciada pelos sujeitos da pesquisa: A Falta de Água em Anápolis. Assim, 

conseguiu-se uma  abordagem dos conceitos de substância na EJA vinculado  a um 

contexto social.  

Tabela 4: Mapa das atividades de intervenção pedagógica 1:A Falta de Água em Anápolis. realizada 
na investigação Série:3ª Etapa - 1º Semestre/EJA Turma A e B 
 

Aulas 

na EJA 

Data 
Participantes 

Ações 

Desenvolvidas 
Conceitos 

01 

(Turma 

A) 

01/10/13 

PPq, PR, A1, 

A2, A3, A4, 

A5, A6, A7, 

A8, A9. 

Aula dialogada 

discussão de 

reportagens sobre 

a falta de água em 

Anápolis. 

 

Início da discussão 

sobre as Etapas 

do Tratamento da 

água. 

 

Esclarecimentos 

da pesquisa PPq e 

do PR aos alunos 

sobre a realização 

da pesquisa e 

assinatura termo 

de consentimento 

livre e esclarecido 

da pesquisa. 

Misturas. 

Substâncias químicas. 

Contaminação das nascentes de 

água. 

Potabilidade da água. 
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02 

(Turma 

B) 

23/09/13 

 

 

(Não foi 

possível a 

gravação em 

áudio e vídeo) 

Aula 

dialogada com 

reportagens sobre 

a falta de água em 

Anápolis. 

Esclarecimentos 

da pesquisa PPq e 

do PR aos alunos 

sobre a realização 

da pesquisa e 

assinatura termo 

de consentimento 

livre e esclarecido 

da pesquisa. 

Misturas. 

Substâncias químicas.  

Contaminação das nascentes de 

água. 

Potabilidade da água. 

03 

(Turma 

B) 

30/09/13 

PPq, PR, A1, 

A2, A4, A5, 

A6 e A7, A8 e 

A9. 

 

Retomada de PR 

da discussão das 

reportagens sobre 

a falta de água em 

Anápolis.  

 

Misturas. 

Substâncias químicas.  

Contaminação das nascentes de 

água. 

Potabilidade da água. 

(PPq) – Professora pesquisadora (PR) – Professor Regente;(A) – Aluno. 

 

Concordamos com Silva & Mortimer (2012) que ensinar os conteúdos 

científicos a partir de um tema social da vida dos sujeitos propicia a integração, no 

currículo, de conhecimentos, habilidades e compreensões relativos ao ambiente, e 

ainda possibilita a formação do cidadão, intuito principal do ensino de química com 

enfoque CTSA. 

Concordamos com Daviddóv (1988, p.111 apud SOUSA, 2008, p.54). nessa 

investigação, que na EJA os conhecimentos prévios são os conhecimentos 

cotidianos. No entanto, sem deixar de considerar a importância que eles possuem 

como ponto de partida para futuras aprendizagems, acreditamos que o objetivo do 

ensino de química tem que ser compreendido, também, como um esforço de 

superar as concepções simplistas e a-críticas presentes no cotidiano dos alunos: 

Sem dúvida alguma a experiência de vida do aluno deve ser utilizada no 
ensino, mas somente via sua re-estruturação qualitativa dentro da forma 
especial e nova para o aluno, do conhecimento científico teórico.  
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Quando trabalhamos os conteúdos na EJA, consideramos importante 

considerar os conhecimentos dos alunos não apenas como ponto de partida no 

processo ensino-aprendizagem, mas também como conhecimento que deve 

permear o contexto do diálogo, ou seja, é preciso utilizar o conhecimento de senso 

comum como elo entre o pensamento concreto e o pensamento abstrato, pois, 

estes podem colaborar com as discussões em aula. De acordo com Freire (1996) 

na abordagem da disciplina cujo conteúdo se ensina, o professor tem a 

necessidade de respeitar aos saberes dos educandos no ato de ensinar, entretanto, 

é preciso fazer com que os educandos transitem da curiosidade ingênua, que está 

associada ao saber do senso comum, para curiosidade epistemológica. 

 Compreendemos que os conhecimentos se entrelaçam, e que há uma 

pluralidade de conhecimentos no âmbito escolar. Nessa perspectiva,  apoiamos nos 

estudos de Lopes (1999, p.96): 

 
Na continuidade da cultura e na unicidade da razão é que se encontram as 
bases da homogeneidade do saber. Mas, na medida em que defendo a 
perspectiva pluralista para a razão e o entendimento da história como um 
processo descontínuo, os saberes devem ser aceitos dentro de um 
contexto de heterogeneidade. Existem diferentes formas de conhecer, 
capazes de constituir diferentes instâncias de saber, frutos de diferentes 
práticas, que podem ou não adquirir um estatuto científico. 
 

 Concordamos com Lopes (1999), embora a autora não tenha discutido EJA, 

que no processo ensino-aprendizagem na EJA é preciso considerar os demais 

conhecimentos e que esses possuem racionalidades distintas. A autora ressalta 

que, a discussão acerca da concepção de disciplina e, nesse caso, de disciplina 

escolar, é permeada pela forma como são compreendidas as semelhanças e 

diferenças entre o processo de produção do conhecimento científico e o processo 

de ensino. Considerá-los semelhantes, implica conceber a mesma racionalidade e 

os mesmos processos de construção, em saberes diferentes. Ao contrário, 

considera que são processos distintos e, por essa razão, entre outros argumentos, 

afirma que: ―[...] a própria organização do conhecimento em disciplinas é por si só 

modificadora do conhecimento científico e constitutiva de um conhecimento escolar” 

(LOPES, 1999, p. 181). Nesse sentido, concordamos com Lopes (1999, p.98):    

 
Aceitar a diferença, o desigual, admitir o dissenso é o primeiro passo para 
desmascarar estratégias que, em nome de uma pseudodemocratização 
dos saberes, homogeneíza a cultura e o conhecimento e reprime o que não 
se coaduna com a racionalidade dominante, definida como a única possível 
de dar respostas a todas as questões. Assim, a legitimidade de um saber 
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não deve ser conferida a partir de sua consideração como científico. É 
preciso reforçar a questão básica da pluralidade dos saberes: toda ciência 
é um saber, mas nem todo saber é científico. As ciências são apenas 
algumas das possíveis formas de se conhecer, com suas racionalidades 
próprias. Outros saberes se constituem a partir de outras racionalidades.  
 

Astolfi e Develay (1989 apud LOPES, 1997, p.565-566) declaram que não é 

especialidade essencial à escola ser transmissora de conhecimentos que sejam 

empecilhos à construção do conhecimento científico ou que essencialmente 

contenham erros devido ao processo de mediação didática:  

Pois a escola nunca ensinou saberes (‗em estado puro‘ é o que se 
desejaria dizer), mas sim conteúdos de ensino que resultam de 
cruzamentos complexos, um projeto de formação e exigências didáticas. 
Deste ponto de vista, as transformações sofridas na escola pelo saber 
sábio devem ser interpretadas menos em termo de desvio ou de 
degradação sempre em geração, do que em termos de necessidade 
constitutiva, devendo ser analisada como tal. Pois, reunindo um currículo, 
todo conceito científico se integra numa nova economia do saber: ele deve 
e pode designar alguma coisa que possa ser aprendida, deve abrir um 
campo de exercícios para produzir ou permitir conceber sessões de 
trabalhos práticos. E também características e exigências que não existiam 
no contexto do saber sábio. 

 

No desenvolvimento da IP1: A falta de água em Anápolis foi possível 

promover um debate sobre questões relacionadas ao meio ambiente e questões 

políticas (extrato 11), partindo de uma situação vivenciada pelos alunos da 

pesquisa.  

 

Extrato 11: 
1-PPq: Então pessoal eu queria conversar com vocês, a partir dessas três 
reportagens.Essas reportagens são sobre a questão de ter faltado águana cidade de 
Anápolis (em setembro de 2013).A primeira reportagem fala sobre: Enquanto falta água 
na cidade a SANEAGO promove shows na cidade de Góias. Essa reportagem foi 
retirada do Diário Anápolis. Então, gente faltou água em muito lugares, porque que eu 
trouxe essa reportagem, da SANEAGO está fazendo shows na cidade para comemorar 
a inauguração de algumas estações de tratamento de água do estado de Góias.Porque, 
estava previsto que a SANEAGO iria fazer a ampliação dos reservatórios de captação 
de água para Anápolis e até o momento nada foi concluido. Porque em Anápolis 
aumentou o número da população e com o aumento da população a gente tem o 
aumento do consumo de água.Na reportagem seguinte fala que a SANEAGO realmente 
adimte que ela fez com que apopulação fizesse racionamento de água.Que ela teve 
problemas com a ampliação dos reservatórios e que estes reservatórios estavam sendo 
constrúidos.Mas a previsão de eles ficarem prontos era agora para o início do ano de 
2013.E foi justamente neste ano que teve maior falta de água em Anápolis.Eu queria 
conversar com vocês a partir daí, a gente não precisa aprofundar na leitura.Elas são 
para contextualizar o assunto.A questão de por que a água tem que ser tratada? A 
questão de essa água ter voltado suja depois do racionamento, teve alguma 
conscientização por parte da SANEAGO, de como vocês deveriam fazer para consumir 
essa água?  
2-A 2 e 4: Não, não teve. 
3-PPq:Mas vocês não estão pagando pelo tratamento da água?  
4- A1:Sim. A gente paga, né, e liga lá, mas eles nem atendem. 
5-A2: Eu os vi falando que a água estava suja porque eles soltaram um barro e o barro 
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foi para dentro dos canos. Eles estavam lavando os canos de abastecimento. Por esse 
motivo a água que chegou estava escura e com mau cheiro. 
6-A1: No jornal mesmo falou que á água não estava vindo de boa qualidade. Tomei 
daquela água e me deu diarréia, uma dor na barriga porque a água estava suja, só o 
barro. Eu só melhorei quando eu comprei água mineral para beber. 
7-PPq:Vocês estavam comprando água para consumir. O fato de em você ter dado 
diárreia por ter consumido a água que voltou suja, mostra o que? 
8-A1,A2: Que a água não estava tratada. 
9-PPq: Estava com a presença de de microorganismos.Porque a água potável tem que 
apresentar alguns aspectos.Alguns aspectos que essa água precisa apresentar.Precisa 
estarlímpida.Sem cor, sem cheiro, inodora, e sem gosto, então a água que retornou às 
casas estava imprópria ao consumo humano. 
10-A1: Então a água não estava tratada, porque estava suja e com mau cheiro.. 
(Extrato 11 do Discurso IP1, Data: 01/10/2013) 

 

Nossos resultados apresentados no extrato 11, especificamente nos turnos: 

5, 6 e 8, parecem demonstrar que a água que chegou nas casas oriunda da ETA 

(Estação de Tratamento de Água) de Anápolis apresentava uma certa turbidez27 e 

mau cheiro,evidências de que tavez haveria a presença de outras substâncias 

químicas dissolvidas na água, que alteraram o seu padrão de potabilidade, ou 

seja,suas propriedades fisíco-químicas e microbiológicas. 

 De acordo com a Portaria n. 518/04, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2004) 

água potável como aquela destinada ao consumo humano, cujos parâmetros 

microbiológicos, físico-químicos e radioativos atendam ao padrão de potabilidade, e 

que não ofereça riscos à saúde. Os parâmetros físico-químicos são referentes à 

presença de substâncias químicas como: metais pesados, compostos orgânicos, 

sólidos suspensos e turbidez. Enquanto os parâmetros microbiológicos incluem 

bactérias coliformes e espécies de bactérias patogênicas como vírus e protozoários 

parasitas. 

Apresentamos o extrato 12 que, no discurso dos sujeitos da pesquisa,trata a 

questão da contamiação das águas porações antrópicas: 

Extrato 12: 
1-PPq: Boa noite, na aula passada nós falamos sobre o tratamento da água.Então, a 
gente viu que a água é contaminada devido a ações do homem, e que devido a isso a 
água precisa ser tratada para o consumo humano. Vocês podem me dar exemplo de 
como a água é contaminada?  
2-A7: Por meio do lixo. 
3-A3: O esgoto. 
4-A5: O lixo, o esgoto que é jogado nos rios.  
5-A1: As fábricas. 
6-PR: Tem outros tipos de contaminação. Quais? 
7-A5: Material agrotóxico. 

                                            
27

 Turbidez:a suspensão de partículas sólidas na coluna d‘água lhe dá essa característica, que 
diminui a claridade e reduz a transmissão da luz por ela. Portaria n. 518/04, do Ministério da Saúde 
(BRASIL, 2004). 
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8-PR: Material agrotóxico. 
9-A5: Devido às lavouras que estão nas margens dos rios e os agricultores poluem a 
água com agrotóxiocos. 
10- PR: Por que tem esse tipo de contaminação na bacia do Pianco que é de onde vai 
água para a estação de tratamento de Anápolis, a SANEAGO. Porque ali no em torno 
do rio Pianco tem vários agricultores chacareiros e eles pegam o esgoto que você falou 
(A1) e descartam nessa água e também eles não possuem uma orientação específica 
do uso desses agroquímicos que eles usam na agricultura e descartam nos leitos dos 
rios.Devido a isso muitos metais pesados vão parana água causando a 
contaminação.Então eles precisam ser retirados. Mais um motivo para a SANEAGO 
tratara água para o nosso consumo. 
11- PPq: Como vocês disseram, as águas dos rios são contaminadas por ações do 
homem. As indústrias, o esgoto, o lixo e também por meio do descarte inadequado de 
agrotóxicos oriundos da agricultura, pesticidas, herbicidas. Um agrotóxico que era muito 
utilizado é o dicloro-difenil-tricloro-etano- DDT, ele era muito usado, agora é proibido o 
seu uso e também a fabricação, a importação, e o armazenamento desse agrotóxico é 
proibido no Brasil. Ele era muito usado para matar os insetos, as pragas presentes nas 
plantações. Só que ele demora muito tempo para degradar no meio ambiente e devido 
a isso a Lei n. 11.936/09, proveniente do projeto de lei (PLS 416/99) do senador Tião 
Viana (PT-AC), proíbe à fabricação, a importação, a exportação, a manutenção em 
estoque, a comercialização e o uso de dicloro-difenil-tricloro-etano – DDT, no Brasil.  
12-PR:O da tratamento da água faz a retirada da matéria orgânica: dos metais pesados 
presentes na água como o bário, o cobalto, o nitrogênio, o fósforo que estão presentes 
nesses agrotóxicos e também os organoclorados.Para que a água que estava imprópria 
ao nosso consumo se torne potável, ou seja, possa ser consumida pela população, 
essa é a função da estação de tratamento de água das cidades. Então, pessoal vamos 
montar uma mini-estação de tratamento de água na próxima aula para debatermos 
juntos as etapas do tratamento da água e as substâncias químicas usadas (IP1 extrato 
12 do discurso, Turma B, Data: 30/09/2013). 

 

No extrato 12, especificamentes nos turnos: 2, 3, 4, 5, 7 e 9 nesses 

resultados os sujeitos da pesquisa dão exemplos de ações do homem que 

contaminam as nascentes de água. De acordo com Peres e Moreira (2003  apud 

BRAIBANTE et al., 2012, p. 10):"Agrotóxicos, defensivos agrícolas, pesticidas, 

praguicidas, veneno: são inúmeras as denominações relacionadas a um grupo de 

substâncias químicas utilizadas no controle de pragas e doenças de plantas".  

Nossos resultados dos turnos do extrato 12 demonstram que PR e PPq  

estabelecem com os sujeitos da pesquisa as relações CTSA, visto que partem do 

nível macroscópico/fenomenológico os problemas sociais, aqui evidenciados pela 

contaminação das nascentes de água por ações antrópicas, lixo, pesticidas, 

efluentes tóxicos e esgoto sem tratamento que remetem às substâncias químicas 

presentes nos mananciais de água.  

De acordo com Lopes (2007), por meio do processo de mediação didática, o 

professor torna o conhecimento científico próximo, familiar. Na passagem do 

conhecimento científico para o conhecimento escolar temos realmente um processo 

de transformação. Essa mediação dos conteúdos deve respeitar as especificidades 

dos estudantes que estão envolvidos no processo ensino-aprendizagem. Essa 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11936.htm
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consideração dever ser enfatizada especificamente, quando se trata do público de 

EJA, com características particulares procedentes de suas trajetórias de vida. 

Ressaltamos que, por meio dos dados apresentados no extrato 11 e 12, não 

podemos afirmar que os sujeitos da pesquisa entendem os discursos dos docentes 

(PPq e PR), entretanto podemos perceber que os alunos começam a participar da 

aula, tendo o direito de falar sendo ativos durante o processo ensino-aprendizagem, 

pois, o objetivo de PR e PPq no desenvolvimento das IPs era estabelecer uma 

relação dialógica educador-educando,  rompendo com a concepção bancária de 

educação: 

[...] a educação é o ato de depositar, de transferir, de transmitir valores e 
conhecimentos. Se o educador é o que sabe, se os educandos são os que 
nada sabem, cabe àquele dar, entregar, levar, transmitir o seu saber aos 
segundos (FREIRE, 1987 p.35). 
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4.2.3 Análise da IP2: Montagem de uma Mini-Estação de Tratamento de Água  

Na Intervenção Pedagógica 2 (IP2) foi desenvolvida a montagem de uma 

mini-estação de tratamento de água pelos alunos, que possibilitou a discussão 

sobre as diferentes etapas do tratamento da água, os processos de separação de 

misturas e as substâncias químicas envolvidas (apresentadas nos resultados do 

extrato 13). 

Na tabela 5 apresentamos o mapa das atividades das aulas realizadas na 

ivestigação nas duas turmas da 3ª Etapa- 1º Semestre da EJA oriundas da 

Intervenção Pedagógica1 (IP 2): Montagem de uma Mini-Estação de Tratamento de 

Água.  

Tabela 5: Mapa das atividades de intervenção pedagógica 2: Montagem de uma Mini-Estação de 
Tratamento de Água realizada na investigação Série:3ª Etapa - 1º Semestre/EJA Turmas A e B 
 

Aulas na 

EJA 

Data 

Participantes 
Ações 

Desenvolvidas 
Conceitos 

Aula: 04 

Turmas: A 

e B 

13/10/13 

PR,PPq, A1, 

A2, A3, A4, 

A5, A6(1°B). 

A3, A4 ( 1°A). 

Aula expositiva e 

dialogada.  

Montagem de uma 

mine-estação de 

tratamento de água 

pelos alunos.  

Discussão sobre as 

Substâncias que 

contaminam a água, 

devido ações do 

homem. 

 

Metodos de separação 

de misturas. 

Substâncias usadas na 

ETA. 

(PPq) – Professora pesquisadora (PR) – Professor Regente;(A) – Aluno. 

Apresentamos o extrato 13: 

Extrato 13: 
1-PPq: Vocês poderiam dizer como a água é contaminada?  
2-A2:A gente que contamina a água, jogando lixo, que vai para os bueiros e vai para os 
rios. 
3-A9:Por meio de adição de agrotóxicos oriundos da agricultura, pesticidas, herbicidas. 
4-PPq: Então devido a essas contaminações a água precisa ser tratada para o 
consumo humano. Hoje nós vamos montar uma mini-estação de tratamento de água. A 
primeira etapa do tratamento é a adição de cloro para facilitar a agregação da matéria 
orgânica, os metais como o bário, o cobalto, o nitrogênio, o fósforo oriundo da poluição 
da água por meio dos agrotóxicos. Então vocês vão adicionar o hipoclorito de sódio 
(NaOCl). 
5-A5: A água sanitária. O hipoclorito de sódio.  
6-A7: Para fazer a limpeza. Para retirar as bactérias. 
7-PPq: Não, essa é a ultima etapa. Agora a função do hipoclorito de sódio é ajudar na 
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agregação das partículas orgânicas. A água sanitária que é o hipoclorito de sódio é 
usada para fazer a desinfecção da água. E no caso do tratamento da água é adicionado 
hipoclorito de sódio também porque é o oxidante mais barato. Temos também oxidantes 
alternativos, o ozônio que é formado por três átomos de oxigênio (O3) também é um 
bom oxidante desses materiais, e microorganismos patogênicos, que são os 
causadores das doenças. Só que o ozônio é muito caro e tem que ser produzido no 
próprio local de tratamento da água. Em algumas piscinas é usado o ozônio. Nas 
piscinas de alguns clubes eles usam o ozônio para matar os microorganismos 
presentes. Também é usado o permanganato de potássio (KMnO4) e o dióxido de cloro 
(ClO2). 
Quando a gente faz essa pré-cloração na primeira etapa do tratamento vai formar os 
trihalometanos. Porque trihalometanos? Esse halo vem de halogênios, quem são os 
halogênios aqui? O bromo, Br é o bromo.Cl é o cloro.Tri porque tem três, está vendo 
aqui tem três, aqui tem três, aqui tem três, aqui tem três (apresenta um cartaz com as 
fórmulas estruturais dos trihalometanos na sala, figura 7).Metano, porque na química 
orgânica esse é o nome da substância química que só tem um carbono na sua 
composição.Esses trihalometanos são prejudiciais para nossa saúde principalmente 
esse aqui ó, o clorofórmio, que tem três cloros na sua estrutura e é uma substância 
cancerígena.Quando a gente adiciona o cloro através do hipoclorito de sódio vai formar 
os trihalometanos porque tem matéria orgânica.Então o que vai acontecer?Eles vão 
evaporar nas outras etapas de tratamento. Então, vocês podem montar a mini-estação 
e vamos fazendo a explicação de cada etapa e das substâncias usadas.Na primeira 
etapa temos o processo de pré-cloração: vamos adicionar água sanitária, o hipoclorito 
de sódio (NaOCl); na segunda etapa temos a pré-alcalinização como a adição de óxido 
de cálcio (CaO), o cal usado para fazer pintura de casa.A terceira etapa é a adição de 
sulfato de alumínio [Al2(SO4)3], para fazer a coagulação da matéria orgânica, os metais 
pesados: chumbo (Pb), níquel (Ni), cádmio (Cd), oriundos dos agrotóxicos.Quarta etapa 
é a floculação, com a agitação lenta da água. Na quinta etapa temos a decantação e, na 
sexta etapa, a filtração com carvão, areia e pedras. Na sétima etapa é feita a 
desinfecção para matar os microorganismos patogênicos, é colocado o hipoclorito de 
sódio (NaOCl), e na última etapa temos a fluoretação com fluoreto de sódio (NaF), para 
prevenção de cáries dentárias. 
8-A1: E vai poder beber? 
9-PR: Beber, não pode. Essa aqui a gente não vai beber, mas a de lá é o mesmo 
processo. A água chega à etapa de cloração em que vai ser adicionado de novo o 
hipoclorito de sódio, vai formar o HClO que é o ácido hipocloroso. É esse ácido 
hipocloroso que vai fazer a desinfecção da água que é o HClO que vai mataras 
matérias orgânicas ali patogênicas presentes. Se o pH da água estiver maior que oito 
vai favorecer a formação do íon hipoclorito (ClO

-
). Mais o hipoclorito também é um 

agente oxidante, porém o ácido hipocloroso, que tem um poder de oxidação maior das 
matérias orgânicas, ele é melhor que o íon hipoclorito. Agora temos as duas últimas 
etapas: a de desinfecção, que é de novo a adição de cloro, na forma de gás; e a 
fluoretação. 
10-PPq: Nessa parte da fluoretação vai ser adicionado fluoreto de sódio (NaF) e vai 

formar hidroxiapatita - Ca5(PO4)3OH vai reagir com a hidroxiapatita e vai formar - 
Ca5(PO4)3F fluorhidroxiapatita, que vai reagir com o esmalte do dente e vai fazer ele 
ficar mais resistente e vai prevenir a cárie dentária. O flúor ajuda a proteger os dentes 
contra as cáries.  
11-A3: Isso é interessante. Ficou muito legal, professora, e água limpou mesmo. E 
assim a gente consegue aprender melhor química. O Flúor é adicionado aqui em qual 
parte? 
12-PPq: Na fluoretação. 
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Figura 8: Fórmulas estruturais dos quatro trihalometamos que ocorrem em concentrações mais 
significativas nas águas tratadas.Fonte: SANCHES et al. 2003. 

 

Na figura 9 apresentamos um esquema das ações desenvolvidas no 

desenvolvimento da IP2, que tinha como proposta a montagem de uma mini-

estação de tratamento de água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Modelo esquemático da Ação desenvolvida na IP2. 
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Os nossos resultados do extrato 13 do discurso mostram que prevalece 

o discurso dos professores PR e PPq, entretanto o objetivo da IP2 era fazer 

com que os nomes das substâncias químicas usadas na mini-estação de 

tratamento de água se tornassem ―familiar‖ aos  alunos, para a partir delas 

realizarmos os estudos das substâncias(IP 4 e 5), classificando-as em simples 

e compostas, a partir das entidades constituintes, os átomos, que 

compreendem o universo microscópico do conceito de substância química.  

 
Aprender se dá a partir de operações com os discursos em que 
estamos inseridos, no envolvimento em atividades concretas, no 
qual cada um põe em movimento o pensamento, exigindo uso 
intenso da linguagem. Isso se opõe à memorização de conceitos, 
procedimentos e teorias. Conhecimentos complexos e abstratos 
característicos do conhecimento científico precisam ser 
reconstruídos ou reinventados a partir de um intenso envolvimento 
com o discurso, a partir de situações práticas em que nos 
movimentamos dentro deste discurso. As aprendizagens efetivas 
solicitam uma interação constante entre teoria e prática, entre a 
linguagem do cotidiano e a linguagem científica (MORAES et al., 
2007 apud BENITE, 2009, p.44). 

 

Passamos agora a apresentação do extrato 14: 

Extrato 14: 
1-A8: Por que não podemos beber a água do mar? Porque é forte professor. 
2-PR:A água do mar não é própria para o consumo humano.Devido a alta 
quantidade de sais dissolvidos como: Cloreto de sódio (NaCl),Cloreto de 
Magnésio (MgCl2) e muitos outros. O sal presente em maior quantidade é o 
cloreto de sódio, o sal de cozinha que a gente usaem casa, devido a isso a a 
água do mar é salgada e não podemos consumir. 
3-A8:Uai professor é só fazer aquele negócio de tirar o sal da água, mas mesmo 
assim a água ainda fica salgadona do mesmo jeito. 
4-A9: Fica salgada do mesmo jeito porque acho que não tem jeito de tirar o sal 
tudo. 
5-A8:Mesmo assim ela não pode ser consumida? 
6-PR: Se tiver altas quantidade de cloreto de sódio a água não pode ser 
consumida, porque o sal em excesso é prejudicial a nossa saúde. 
7-A8: Mesmo você fazendo o processo de tirar o sal várias vezes, várias vezes, 
várias vezes, mesmo assim água não pode ser bebida. 
8-PR: Se você fizer várias vezes lógicamente você vai retirar uma quantidade de 
sal maior e ela vai ficar com quantidades menores de cloreto de sódio e talvez 
possamos beber.Nós vamos estudar nas próximas aulas os processos de 
separação de misturas, um deles é a destilação, por meio desse método de 
separação podemos retirar o sal (o cloreto de sódio) presente na água do mar, e 
após a desinfecção com hipoclorito que vai matar os microorganismos presentes 
na água, ela podera ser consumida pelo ser humano. 
9-A8: Então dá para fazer isso para ela ser ingerida. Vai que a gente chega 
nessa etapa que não tenha mais água doce ai professor é só a gente fazer isso, 
já vai está tudo preparado para resolver o problema da falta de água, e todo 
mundo consciente do que vai fazer. 
10-PR: O que ela falou faz sentido porque se tem muita água no mar. Água 
salgada e seessa água potável acabar, o ser humano vai investir em técnicas 
para fazer com que essa água do mar se torne potável, ou seja, propria para 
nosso consumo.Mais, está errado a gente pensar desse jeito, a gente pensar que 
a ciência sempre vai arrumar uma solução para os problemas ambientais que a 
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gente causa. 
11-A7:É mesmo, a gente tem que pensar agora, no que estamos fazendo 
poluindo as águas dos rios, jogando lixos nas ruas, acabando com tudo né 
professor. 
12-A8: Não, uai por isso que a gente já está pensando agora, para nós já darmos 
conta de ter outra água se a água que temos acabar.Vai que a água acaba.Vai 
que a água acaba nós damos conta. Nós bebemos água os outros não bebem ai 
sempre vai ter água pra gente. 
13-A1: É uma coisa muito díficil, porque nós gastamos muita água, e as vezes o 
desperdício é muito achando que nunca vai acabar só sentimos um pouco só 
quando acontece de ficar uns dias sem água, mais quando ela volta rapidinho a 
gente esquece e começamos a fazer tudo do mesmo jeito, como se o problema 
não fosse nosso. 
(Extrato 14 do Discurso, IPs 2 turma B, 30/09/2013). 

 

Nossos resultados nos enunciados discursivos do extrato 14, 

especificamente nos turnos: 1, 3, 5, 7, 9 e 12, corroboram com os estudos de 

Cachapuz (et al., 2011) sobre as visões deformadas da Ciência e 

Tecnologia.Visto que, nesses turnos o sujeito da pesquisa A8 demonstra ter 

uma concepção ingênua, simplista da ciência. Em outras, palavras as 

investigações da comunidade científica no T9, são compreendidas pelo sujeito 

da pesquisa (A8) como algo infalível com resultados exatos e objetivos, ou 

seja, a Ciência como simples aplicação de conhecimentos científicos 

tecnológicos que resolvem os problemas da sociedade. Diante dos resultados 

apresentados no extrato 14, convém discutir brevemente as sete visões e 

deformações da Ciência e da Tecnologia:  

A visão descontextualizada: é aquela que apresenta a Ciência de forma 

neutra, que não apresenta as reais dimensões das atividades da comunidade 

científica, os interesses e influências dos desenvolvimentos científicos para a 

sociedade, ou seja, ignora as relações CTSA; uma concepção individualista e 

elitista: os conhecimentos científicos aparecem como obra de gênios isolados, 

ocultando o trabalho coletivo, apresenta-se um único pesquisador; uma 

concepção empiro-indutivista e ateórica: Essa visão apresenta o papel da 

observação e da experimentação de forma ―neutra‖ sem estabelecer relação 

com as teorias existentes, que orientam todo o processo; uma visão rígida, 

algorítmica, infalível: esta concepção apresenta o desenvolvimento científico 

como um sequência de etapas rígidas e com resultados exatos e objetivos. O 

conhecimento científico não deve ser apresentado aos alunos de forma pronta 

e acabado, ou seja, as descobertas da Ciência são incontestáveis; uma visão 

aproblemática e ahistórica dogmática: esta concepção não apresenta os 
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problemas a serem investigados, oculta as complexidades presentes na 

construção das teorias pelos cientistas e suas relações com os 

acontecimentos da época; visão exclusivamente analítica: refere-se à incorreta 

interpretação do papel e análise no processo científico, ou seja, não apresenta 

aos alunos a relação do problema estudado com as outras áreas da Ciência; 

visão acumulativa, de crescimento linear: quando é apresentado o 

desenvolvimento científico como obra de crescimento linear, simplesmente 

acumulativo, sem vínculo com as teorias existentes (CACHAPUZ et al.,2011). 

 Estas visões expressam uma imagem simplista do que aborda a 

construção dos corpos coerentes de conhecimentos (teorias) da comunidade 

científica, porém, o próprio ensino reforça por ação ou omissão essas 

deformações. No que diz respeito ao ensino de Ciências é função do professor 

proporcionar aos alunos a apropriação crítica acerca do conhecimento 

científico e tecnológico, de modo a minimizar essas concepções (CACHAPUZ 

et al.,2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

 

4.2.4 Análise da IP 3: Substâncias Usadas no Tratamento da Água  

 

Na tabela 6 apresentamos o mapa das atividades das aulas realizadas 

na ivestigação nas duas turmas da 3ª Etapa- 1º Semestre da EJA oriundas da 

Intervenção Pedagógica1 (IP 3): Substâncias Usadas no Tratamento da Água. 

 

Tabela 6: Mapa das atividades de intervenção pedagógica 3: Substâncias Usadas no 
Tratamento da Água realizada na investigação Série:3ª Etapa - 1º Semestre/EJA Turma A e B 

Aulas na 

EJA 

Data 
Participantes Ações Desenvolvidas Conceitos 

Aula: 

01(turma 

A) 

18/10/2013 
PR, PPq, A1, 

A2, A3, A4 

Aula expositiva e 

dialogada 

Apresentação da aula 

no Power Point com as 

ilustrações dos 

métodos de separação 

de mistura e das 

moléculas de algumas 

substâncias simples e 

composta. 

Também foram usadas 

algumas misturas para 

melhor compreensão 

dos conceitos. 

. 

Misturas 

Substâncias 

Substância 

Simples. 

Substância 

composta. 

Aula: 02 

 (turma A) 
25/10/13 

PR, PPq, A1, 

A2, A9 

 

Aula expositiva e 

dialogada 

 

Continuação da aula 

do dia (18/10/2013) 

 

Misturas 

Substâncias 

Substância 

Simples. 

Substância 

composta. 

Aula: 05 

 (Turma B) 
18/10/ 13 

PPq, A1, A2, 

A3, A4, 

A5,A6 

Aula expositiva e 

dialogada. 

Apresentação da aula 

no Power Point com as 

ilustrações dos 

Misturas 

Substâncias 

Substância 

Simples. 

Substância 
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métodos de separação 

de mistura e das 

moléculas de algumas 

substâncias simples e 

composta. 

Também foram usadas 

algumas misturas para 

melhor compreensão 

dos conceitos. 

 

composta. 

Aula:06 

(Turma B) 

 

 

 

21/10/13 

PPq, PR, A1, 

A2,A3,A4,A5,

A6 

Continuação da 

discussão da aula 5 

(18/10/2013). 

Foi realizada toda uma 

discussão a partir do 

trabalho de A1, a 

gravação em placas de 

alumínio, e também 

sobre a extração do 

sulfato de alumínio 

(Al2(SO4)3) e do metal 

alumínio(Al
+3

). 

 

Misturas 

Substâncias 

Substância 

Simples. 

Substância 

composta. 

(PPq) – Professora pesquisadora (PR) – Professor Regente;(A) – Aluno. 

 

O diálogo com o conhecimento prévio na turma B também surgiu a 

partir do contexto do trabalho do aluno um (A1), que desencadeou uma 

discussão conceitual na aula dois da IP3. O questionamento de A1 pode ser 

visualizado nos turnos 7 ao 11 do Extrato 15 a seguir: 

Extrato 15: 

1-PPq: Então,a substancia é composta quando os constituintes têm mais de um 
tipo de átomo.Um exemplo,o ácido cianídrico, o HCN é um substância composta 
por quê? Tem mais de um tipo de constituinte, que são os átomos de hidrogênio 
(H), o carbono (C) e nitrogênio(N).  
2-A1: Aquele ácido lá é aquele que corrói tudo ou não? 
3-PPq: O ácido cianídrico (HCN). 
4-A1: É porque eles falam que tem um ácido que corrói tudo. 
5-PPq: A maioria dos ácidos são reativos e aceleram a oxidação dos metais.O 
ácido sulfúrico, acido clorídrico são ácidos que são muitos reativos. 
6-A1: Lá no meu serviço tem uma substância... é específico... que, tipo assim, 
pode colocar a mão e qualquer material tipo alumínio, ferro ele corrói. 
7-PPq:Por exemplo o fluoreto de hidrogênio (HF), em que H é o hidrogênio e F o 
flúor, é muito reativo em contato com o vidro. Ele é usado para escrever no vidro 
aquelas letrinhas nos vidros de medicamentos.  
8-A1: Para fazer a gravação em placas de alumínio. 
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9-PPq: Não sei.Eu sei que é usado o fluoreto de hidrogênio para fazer gravação 
em vidros, mas o que é usado para escrever em placas de alumínio eu não sei te 
falar. 
10-A1: Corrói o alumínio, o ferro, esses trens assim. Ele grava em ferro, alumínio. 
O nome eu não sei, mas parece que pode pegar com a mão, porque não corrói a 
mão da gente. 
11-PPq: Mas posso pesquisar e na próxima aula voltamos a discutir essa questão 
sobre o seu trabalho (Extrato 15 do discurso, Turma B, IP3, Data: 18/10/2013). 

 

Nos resultados apresentados no extrato 15, turnos: 2, 6, 8 e 10  

percebemos que (A1) parte do seu contexto do mundo do trabalho, e traz em 

seu discurso a questão do ácido corroer metais como alumínio e ferro, o 

discurso do senso comum. No discurso de A1 predominam as concepções 

cotidianas, visto que as explicações científicas desses fenômenos que 

envolvem as reações químicas entre os ácidos e metais serem de nível 

atômico-molecular, pois, envolve o rearranjo dos átomos: 

 
Os estudantes nem sempre reconhecem as entidades que se 
transformam e as que permanecem constantes, e tendem a centrar 
suas explicações nas mudanças perceptíveis que ocorrem com as 
substâncias, sequer fazendo referência às mudanças em nível 

atômico-molecular (MORTIMER & MIRANDA, 1995, p.23). 
 

Ou seja, quando A1 afirma extrato 15: T10-A1: “Corrói o alumínio, o 

ferro, “esses trem” assim. Ele grava em ferro, alumínio. O nome eu não sei, 

mas parece que pode pegar com a mão, porque não corrói a mão da gente.‖ O 

ácido usado para gravação em placas corrói o alumínio e o ferro, no caso 

referido temos uma reação de ácidos com metais. A concepção de que o 

ácido tem a capacidade de corroer metais faz com que o ácido assuma o 

papel de agente ativo durante a transformação química e o metal seja 

considerado o agente passivo aquele que vai ser queimado, corroído. Na 

reação entre zinco metálico e ácido clorídrico, por exemplo. Mortimer e 

Miranda (1995, p.24) afirmam que: 

[...] essa ideia pode ter sua origem na forma como professores e 
livros didáticos se referem a essas transformações. Ao usarmos 
esse tipo de linguagem para descrever processos químicos 
podemos estar, inconscientemente, ocultando o fato de que todos os 
reagentes têm o mesmo status numa transformação química, e que 
esta é o resultado da interação entre os reagentes, não da ação de 
um, ativo, sobre o outro, passivo. 
 

É preciso que os conteúdos sejam expostos de outras formas. Na 

EJA, consideramos importante usar como ponto de partida os conhecimentos 

de vida dos alunos que são trazidos para as aulas. A professora pesquisadora 
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(PPq) tenta uma aproximação coma realidade do mundo do trabalho do aluno 

(A1), apresentada no Extrato 16: 

 

Extrato 16: 
1-PPq: Pessoal na aula passada A1 perguntou sobre o ácido usado em seu 
trabalho para escrever nas placas de alumínio. Como que é o processo da 
corrosão que você falou A1 lá do seu trabalho? 
2-A1: No meu serviço a gente faz uma revelação em uma placa. 
3-PPq: E a placa é de que? 
4-A1:A placa é toda de alumínio. Faz uma revelação nessa placa de alumínio. 
Tem tipo um filme e coloca para revelar e vai fazer só o formato das letras o resto 
é plástico por cima e não corrói o plástico e vai corroer só no lugar das letras, 
fazendo o formato delas. 
5-PPq: Não passa nenhuma resina alguma pintura alguma coisa por cima da 
placa? 
6-A1: Na placa não, só depois que termina. Que é só a pintura das letras normal, 
mais antes disso é só isso tipo uma película. É porque quando faz a revelação 
fica o formato das letras certinho e só onde estavam aquelas letras que é 
corroído. E o restante não é mais. E se tiver arranhado alguma coisa pega e 
corrói de novo. Quando tem arranhado você tem que passar tinta. Tinta ou se 
não durex, ela tem que ser revestida a borda e a parte de trás tem que ser toda 
revestida com durex e plástico. 
7-PPq: Para não reagir nessa parte? É usado com placas de ferro também? 
8-A1:É, corrói ferro,só que é mais demorado.Não é igual o alumino, mais em uma 
grande quantidade corrói o ferro. 
9-PPq: Mas não é o elemento alumínio metálico, porque o alumínio metálico ele 
não existe, isolado na natureza. Ele existe junto a outras substâncias. Então, 
essa placas deve ser uma espécie de ligas metálicas que são a mistura de dois 
ou mais metais, uma liga de alumínio, que é a mistura, de alumínio, com zinco, 
cobre, manganês, magnésio e silício,uma mistura de metais que formam essa 
placa usado no seu trabalho, essa mistura do alumínio a outros metais dão maior 
resistência, flexibilidade, melhora as propriedades do alumínio. 
10-A1: É uma chapa. 
11-PPq: Fiz uma pesquisa e encontrei que eles usam ácido clorídrico, usam 
também o cloreto de ferro e também as vezes o ácido nítrico para fazer a 
xilogravura nas placas.A gente não pode especificar qual é usado lá no seu 
trabalho mais o que encontrei é que,a primeira coisa que eles fazem é revestir a 
placa mais usando uma resina, uma tinta. 
12-A1: Não, pode ser de dois modos porque não corrói o plástico nem a tinta. Lá 
é mais fácil como é uma revelação é mais fácil. 
13-PPq: Usam o plástico e as letras ficam xilogravadas.No processo de 
xilogravura em placas de alumínio que pesquisei.O primeiro passo é banhar a 
placa em soda cáustica, aquela caseira que a gente usa para fazer sabão.Em 
uma solução de soda cáustica e depois lavam para fazer o processo de escrita 
com acido clorídrico, por meio da reação do ácido com a placa do metal. 
14-A1: No caso lá não passam nada é só a chapa mesmo de alumínio puro, eles 
compram direto da fabrica parece que é alumínio mesmo.Não passam nada é só 
a chapa mesmo de alumínio puro, eles compram direto da fabrica parece que é 
alumínio mesmo. Lá tem a fundição se tiver metal no meio do alumínio não 
derrete. E essas plaquinhas derretem. Se tiver metal no meio não derrete porque 
tem o grau e essas mesmas plaquinhas que utilizam para corrosão. 
15-PPq: Eu pesquisei como é extraído o alumínio metálico para saber como era 
produzido o sulfato de alumínio que a gente utilizou no tratamento da água, e 
também devido a questão do serviço de A1 sobre as placas de alumínio. Vocês 
lembram quando falei que ele era obtido a partir de uma rocha de um minério que 
chama bauxita. Como eles fazem para a extração do alumíno por isso que é 
importante os processos de separação de misturas, porque as substâncias não 
encontradas isoladas na natureza . Eles extraem a rocha lá da natureza e na 
rocha tem outros metais presentes sílica, oxido de ferro, titânio. A extração do 
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alumínio vai acontecer por meio de três processos, eles vão obter primeiro a 
alumina que é um composto, uma substância que tem dois alumínios se três 
oxigênios (Al2O3).Depois a partir dessa alumina (óxido de alumínio) eles vão fazer 
uma mistura para obter o sulfato de alumínio (Al2 (SO4)3). Que foi aquela 
substância que a gente adicionou na água para a agregação das partículas. Se 
quiser obter só o alumínio vai ser colocado em um forno eletrolítico um forno 
mesmo e vai ser adicionado compostos de flúor, fluoretos para fundir a alumina, 
porque na alumina contem dois alumínios e três oxigênios. Então se eu quero 
obter só o alumínio eu tenho que retirar dali os átomos de oxigênio. O oxigênio e 
algumas impurezas. E como é uma ligação forte entre esses dois átomos ela 
colocam nesse forno eletrolítico e adiciona um composto a base de flúor para 
retirar os oxigênios e obter só o alumínio. Que depois vai ser misturado com 
outros metias para formar ligas metálicas, as placas de alumínio que fazem 
vasilhas e essas outras coisas que a gente usa no dia a dia e também pode ser 
adicionado no creme dental o alumínio porque também ajuda na prevenção de 
cáries (Extrato 16 do Discurso, IP3, Turma: B, Data: 21/10/2013). 

 

Nossos resultados do Extrato 15 e 16 mostram o estabelecimento do 

elo entre o nível concreto e abstrato por meio de conexões com o mundo do 

trabalho do sujeito da pesquisa (A1), que se relaciona neste contexto com as 

transformações dos materiais no âmbito do pensamento concreto, porém, a 

para ele são desconhecidos os conhecimentos de natureza abstrata sobre as 

transformações químicas que envolvem as substâncias inseridas nesse 

âmbito. 

De acordo com esses pressupostos, afirmamos que os enunciados 

discursivos do extrato 16 envolvem as explicações do sujeito da pesquisa (A1) 

sobre o mundo do trabalho, o que vem retratar sua experiência existencial, 

especificamente nos turnos: 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Esses resultados revelam que 

as concepções do sujeito resumem-se a descrições de natureza macroscópica 

do fenômeno, ou seja, suas explicitações não ultrapassam os aspectos 

perceptíveis que envolvem as transformações químicas, seu discurso 

permanece no nível fenomenológico. Em outras palavras, as concepções que 

o aluno (A1) traz sobre as transformações químicas que acontecem em seu 

trabalho são diferentes da visão da comunidade científica, e isso acontece 

porque o sujeito da pesquisa desconhece a linguagem científica da Ciência 

química, que abrange mudanças nível atômico-molecular, sobre a 

constituição, propriedades e transformações químicas das substâncias que 

compreendem entidades abstratas não perceptíveis (em nível microscópico), 

então o discurso do sujeito fica ―preso‖ no âmbito do senso comum, vinculado 

a imagens cotidianas concretas, fortemente ligadas às percepções e 

características que identificam os objetos, as manipulações que acontecem no 
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mundo do trabalho. E também, a forma como os fenômenos acontecem no 

contexto de seu trabalho, o que acontece no nível micro não é perceptível, 

restando a A1 permanecer no campo do observável, cuja aparência conforma 

o conceito que passa a ter sobre o fenômeno visível. 

Nossos resultados apresentados no extrato 16 vão ao encontro dos 

estudos de Driver et al.,(1999), pois, podemos verificar que os alunos nas 

aulas de Ciências (QUÍMICA) possuem representações cotidianas sobre os 

fenômenos. Essas representações são estabelecidas, difundidas e legitimadas 

dentro da cultura e em seu contexto diário, aqui ressaltado pelo mundo do 

trabalho do aluno (extrato 15 e 16). Essas representações são profundamente 

amparadas — pela experiência individual e pela socialização — em uma visão 

do chamado senso comum, não possuem o domínio do conhecimento 

científico: 

 
[...] o conhecimento científico é, ao mesmo tempo, simbólico por 
natureza e socialmente negociado. Os objetos da ciência não são os 
fenômenos da natureza, mas construções desenvolvidas pela 
comunidade científica para interpretar a natureza. [...] o mundo 
simbólico da ciência é hoje povoado por entidades como átomos, 
elétrons, íons, campos e fluxos, genes e cromossomos; ele é 
organizado por ideias como a da evolução e inclui procedimentos de 
medida e experimentos. Essas entidades ontológicas e conceitos 
organizadores, assim como a epistemologia e as práticas das 
ciências a eles relacionadas, dificilmente serão descobertas por 
indivíduos através de suas próprias observações do mundo natural. 
O conhecimento científico, como conhecimento público, é construído 
e comunicado através da cultura e das instituições sociais da ciência 
(DRIVER et al., 1999, p.32). 
 

Apresentamos os enunciados discursivos de PPq no  extrato 16, 

turnos:1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13, esses resultados retratam o estabelecimento de 

diálogo do professor (PPq) com o mundo do trabalho de A1. As interferências 

do professor (PPq) no discurso do sujeito da pesquisa (A1) são com a 

intenção de apreender o maior número de informações, fatos químicos que 

compreendem as transformações químicas, as substâncias químicas 

presentes para a esclarecimento/―captura‖ dos conceitos químicos envolvidos 

de natureza atômico-molecular,com o intuito de propiciar aos sujeitos da 

pesquisa a passagem do nível fenomenológico para o nível atômico-

molecular, por meio de uma negociação de novos significados. ―A 

compreensão do fenômeno químico se dá no trabalho na/pela/com a 

linguagem‖, entretanto, é fundamental que passemos para explicações no 
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aspecto teórico de natureza microscópica/atômico-molecular (MACHADO, 

2014, p.166). É função do professor de Ciências (Química): 

[...] mais do que organizar o processo pelo qual os indivíduos geram 
significados sobre o mundo natural, é o de atuar como mediador 
entre o conhecimento científico e os aprendizes, ajudando-os a 
conferir sentido pessoal à maneira como as asserções do 
conhecimento são geradas e validadas (DRIVER et al., 1999, p.32). 
 

É preciso esclarecer que o contexto dos sujeitos da pesquisa influencia 

as formas de pensar: 

O processo de aprendizagem não é visto como a substituição das 
velhas concepções, que o indivíduo já possui antes do processo de 
ensino, pelos novos conceitos científicos, mas como a negociação 
de novos significados num espaço comunicativo no qual há o 
encontro entre diferentes perspectivas culturais, num processo de 
crescimento mútuo. As interações discursivas são consideradas 
como constituintes do processo de construção de significados 
(SILVA & MORTIMER, 2012, p.2) 

 

Nos resultados apresentados no extrato 15 e 16, prevalecem as visões 

do senso comum do sujeito da pesquisa A1, que nos permite discutir sobre 

obstáculo epistemológico28 substancialista. De acordo com Bachelard (1973 

apud LOPES, 2007, p.165): 

[...] a ideia substancialista [...] se caracteriza pela noção de 
qualidade evidente, a qualidade superficial. Nessa perspectiva, um 
conjunto de propriedades é visto como pertencente à determinada 
substância; na substância encontra-se a razão única para todas as 
suas qualidades, não podendo haver variação de qualidade sem 
variação de substância. Em outras palavras, as qualidades são 
encaradas como atributos das substâncias, deixando-se de 
considerar que as substâncias químicas são inteiramente relativas 
umas às outras e suas propriedades são frutos dessas relações. 
 

Nesse contexto, concordamos com as palavras de Lopes (2007, p.142): 

Os obstáculos epistemológicos nunca são definitivamente 
superados, uma vez que o espírito científico sempre se apresenta 
com seus conhecimentos anteriores, nunca é uma tabula rasa, e no 
ser humano atual restam sempre vestígios do velho ser humano. 
 

Por fim, os nossos resultados do extrato 15 e 16 nos permitem inferir 

que esses sujeitos são jovens e adultos do mundo do trabalho, e suas 

experiências de vida precisam ser valorizadas pelo professor no processo 

ensino-aprendizagem: ―Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. 

                                            
28 Obstáculos epistemológicos são obstáculos inerentes ao desenvolvimento do próprio 

conhecimento científico, que marcam a tendência de mascararmos as rupturas do conhecimento. 
Nesse sentido, podemos denominar os obstáculos epistemológicos de anti-rupturas, resistências da 
razão aos avanços e revoluções da própria racionalidade (Bachelard, G. ―La Formation de l‘Ésprit 
Scientifique‖; J.Vrin; Paris 1947 apud LOPES, 1997, p.567). 
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Não há docência sem discência: Quem ensina aprende ao ensinar e quem 

aprende ensina ao aprender ―(Freire, 1996, p.23-30). 

 

4.2.5 Análise das IPs 4 e5: Abordagem do Conceito de Substância  

 

Apoiamo-nos em Lacerda (2012) para a construção dos modelos 

representacionais das IPs 4 e 5. Desta forma, usamos miçangas de cores e 

tamanhos diferentes, fios de náilon e bastonetes para modelar as estruturas 

das substâncias. A atividade de estruturas com miçangas teve como objetivo 

representar as estruturas das substâncias químicas (Figura 10) e, nesse 

processo, diferenciar substância simples de substância composta. 

 

Figura 10:Representação da Substância química água (H2O). 
Legenda: Vermelho- Oxigênio; Branco- Hidrogênio. 

 

A CIÊNCIA usa os modelos para explicar propriedades de entidades 

como átomos, moléculas, íons e outros. Importante ressaltar que os modelos 

que usamos para representar essas entidades abstratas como átomos, 

moléculas, íons, para representação das substâncias, se caracterizam como 

modelo de substância: 

[...] ao buscarmos entender a realidade do mundo em que vivemos, 
usando uma linguagem chamada Ciência, temos que recordar, 
sempre, que tratamos de realidade com as quais temos dificuldades 
de interagir, e, por isso, precisamos imaginar (fazer imagens) ou 
fazer modelos. Os modelos são simplificações da realidade, ou 
porque esta é complexa demais ou porque sobre ela pouco 
conhecemos. Uma simplificação não significa que o modelo seja 
errado. O modelo é, apenas, menos sofisticado, mas mais adequado 
para tratar certos conhecimentos (CHASSOT, 2006, p.255-268). 

 

Na tabela 7 apresentamos o mapa das atividades desenvolvidas na 

intervenção pedagógica 4 e 5: Abordagem do conceito de substância: 

realizada na investigação Série:3ª Etapa – 1º Semestre/EJA Turmas A e B. 
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Tabela 7: Mapa das atividades de intervenção pedagógica 4 e 5: Abordagem do conceito de 
substância :realizada na investigação Série:3ª Etapa – 1º Semestre/EJA Turmas: A e B. 
 

Aulas na 

EJA 

Data 
Participantes 

Ações 

Desenvolvidas 
Conceitos 

 IP 4 / 

Aula:06 

(turma A) 

08/11/13 
PPq, A1, A2, 

A4, A5, A6. 

Modelagem com 

miçangas: a) das 

substâncias que 

tornam a água 

imprópria ao 

consumo humano; b) 

das substâncias 

usadas no 

tratamento da água. 

Substâncias 

Substância 

Simples. 

Substância 

composta. 

 IP 4/ Aula: 

09 (turma 

B) 

04/11/13 

PPq, PR, A2, 

A3, A4, A5, 

A7, A8e A9. 

Atividade com 

substâncias 

modeladas com 

miçangas: a) das 

substâncias que 

tornam a água 

imprópria ao 

consumo humano; b) 

das substâncias 

usadas no 

tratamento da água. 

Substâncias 

Substância 

Simples. 

Substância 

composta. 

 IP 5/ Aula: 

10 (turma 

B) 

08/11/2013 

PPq, PR, A1, 

A2, A3, A4, 

A5, A6, A9 

Modelagem com 

miçangas: a) das 

substâncias que 

tornam a água 

imprópria ao 

consumo humano; b) 

das substâncias 

usadas no 

tratamento da água. 

A modelagem foi 

realizada pelos 

alunos. 

Substâncias 

Substância 

Simples. 

Substância 

composta. 

(PPq) – Professora pesquisadora (PR) – Professor Regente;(A) – Aluno. 
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 Nesse trabalho, por meio do desenvolvimento das IPs buscamos 

romper “com propostas tradicionais de ensino de Química que centralizam sua 

abordagem em torno de conteúdos descontextualizados, a partir de uma 

lógica do conhecimento sistematizado” (MALDANER, 1997, apud MACHADO, 

2014, p.155): 

Consideramos em nossas IPs 4 e 5 desenvolvidas na EJA a inter-

relação entre os três aspectos apresentados na figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura11: Triângulo 1: Focos de Interesse da Química. Fonte: (Minas Gerais, 1998, apud 
MORTIMER, et al., 2000, p.276)  
 

Os conceitos que abrangem o estudo das substâncias foram escolhidos 

nesse trabalho por serem considerados estruturantes em química. O conceito 

de substância articula-se de forma direta ou indiretamente aos demais 

conceitos químicos. Vinculado a outros conceitos, o estudo das substâncias é 

fundamental para o estudo de propriedades, constituição e transformação dos 

materiais que correspondem aos objetos de interesse da química (figura 11), 

colocando no centro os materiais e as substâncias e, em cada um de seus 

vértices, os aspectos diferentes do conhecimento químico com eles 

relacionados (MORTIMER, 2000).  

O conhecimento das substâncias e dos materiais está relacionado à 

suas propriedades, tais como dureza, ductibilidade, temperaturas de fusão e 

ebulição, solubilidade, densidade. A compreensão dos comportamentos dos 

materiais envolve conhecimentos químicos de natureza atômico-molecular que 

abrange informações pautadas em modelos abstratos (a organização e as 

interações entre átomos, íons e moléculas). ―Estabelecer inter-relações entre 

esses três aspectos (  figura 11) é proposta essencial para que se possa 

entender diversos assuntos do conteúdo químico” (MORTIMER, et al., 2000, 

p.276). 
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Do ponto de vista didático, é importante esclarecer três aspectos do 

conhecimento químico (figura 12): fenomenológico, teórico e representacional. 

Apresentados no texto elaborado para a Proposta Curricular de Química do 

Estado de Minas Gerais ( Minas Gerais 1998 apud MORTIMER, et al., 2000). 

Adotamos essa concepção no desenvolvimento das IPs 4 e 5 propostas em 

nosso trabalho para o estudos de substância na EJA.  

 
 

Figura 12: Triângulo 2:Aspectos do Conhecimento Químico. Fonte: (Minas Gerais, 1998, apud 
MORTIMER, et al., 2000, p.277). 

  
O ensino de química em outros níveis de ensino tem privilegiado o 

aspecto representacional da química, em detrimento aos aspectos 

fenomenológico e teórico. Essa ênfase no aspecto representacional em 

detrimento aos outros dois aspectos pode fazer com que o aluno mantenha 

concepções errôneas dos conceitos químicos (MORTIMER, et al., 2000). 

Os conteúdos químicos de natureza simbólica dizem respeito ao 

aspecto representacional, ou seja, são as informações próprias da linguagem 

química, como fórmulas e equações químicas, representações dos modelos, 

gráficos e equações matemáticas. O aspecto teórico da química diz respeito á 

natureza do conhecimento científico construído a partir de explicações 

pautadas em modelos abstratos envolvendo entidades, como átomos, 

moléculas, íons, substâncias, suas propriedades,  sua constituição, dentre 

outros. O aspecto fenomenológico diz respeito aos fenômenos concretos 

visíveis, e também os de natureza não visível. São esses fenômenos que se 

materializam nas atividades sociais (MORTIMER, et al., 2000). No ensino dos 

conceitos químicos: “É necessário, portanto, que os três aspectos 

compareçam igualmente (figura 12). A produção do conhecimento em Química 

resulta sempre de uma dialética entre teoria, experimento, pensamento e 
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realidade‟(MORTIMER, et al., 2000, p.277). 

O extrato 17 do discurso abaixo mostra um exemplo das 

especificidades dos alunos de EJA, as dificuldades que tantos jovens e 

adultos enfrentam para inserir-se na escola e nela permanecer, o professor de 

EJA têm que reconhecer que esses sujeitos possuem os direitos negados. 

Assim, concordamos com Sampaio (2009) que a escola não está preparada 

para atender todas as demandas do público que chega a ela. 

Extrato17: 

1- PPq: Você traz seu menininho porque não tem ninguém para ficar com ele? 
2- A3: É, professora e agora a escola não está querendo mais deixar. 
3- PPq:Vida de mãe é assim mesmo. 
4- A3: É, não tem outro jeito, vou acabar tendo que parar de estudar de novo. 
5- A2: E ela só tira dez, professora, porque ela é muito inteligente. 
6- PPq: Tem que conversar direitinho, pra você não parar, porque já estamos em 
novembro, já está quase teminando o semestre.Quantos anos que ele tem? 
7- A3: Quatro. 
8- PPq: Espera um pouquinho que já vou te explicar, enquanto os meninos fazem 
a atividade (Extrato 17 do Discurso,IP4, Turma A. Data:12/11/2013). 

 

Consideramos que o direito de acesso e permanência na escola que é 

destacado na LDB de 1996 (Art. 4º, incisos VI e VII) nem sempre é 

considerado pelas escolas que ofertam a modalidade de ensino, e que, na 

maioria das vezes é conspurcado, visto que a lei faz menção à oferta de 

ensino noturno aos jovens e adultos, com características adequadas às suas 

necessidades e disponibilidades, ou seja, com ―oportunidades apropriadas‖ 

(Art. 37, § 1º).  

Apresentamos o Extrato 18: 

Extrato 18: 

1-PPq: A gente vai continuar falando hojesobre as substâncias que são 
classificadas emsimples oucomposta.As substâncias são uma porção da matéria 
que tem um e somente um tipo de constituinte.Lembrando que: Constituintes são 
as entidades materiais das quais as substâncias são feitas, os átomos. A 
substância simples é um tipo de substância em que os constituintes têm um e 
somente um tipo de átomo. Enquanto que, a substância composta é um tipo de 
substância cujos constituintes tem mais de um tipo de átomo. É isso que vamos 
ver hoje. Aqui na mesa temos várias representações de substâncias e a partir 
delas que vamos estudar esse conceito. A gente montou várias representações 
usando miçangas, aquelas miçangas de fazer bordados. A gente atribui para 
cada átomo uma cor, não quer dizer que o átomo tenha essa cor, nem esse 
tamanho só estamos usando uma representação.As cores dos elementos serão 
de acordo com a tabela 8 que vocês receberam. 
2- A9: Então o Hidrogênio, é o H é a bolinha branca. 
3-PPq: Isso! Cada átomo, tem um nome e um simbolo. E onde a gente encontra 
esses nomes e esses simbolos, na tabela periódica, que vocês receberam e 
podem olhar.O hidrogênio, representado pelo simbolo H a gente vai usar a 
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miçanga branca, essa aqui.Então, todas as vezes que tiver a miçanga branca, 
nós estamos representando o átomo de hidrogênio.O oxigênio,que tem o simbolo 
O, estou olhando na tabela gente, vamos representar pela miçanga vermelha 
essa aqui.Todas as vezes que tivermos a miçanga vermelha,nós estamos 
representando o oxigênio.O cloro, que tem o simbolo Cl, estamos representando 
pela miçanga verde clara que é essa aqui, o verde clarinho,todas as vezes que 
tivermos o verde clarinho é o cloro.O enxofre que tem o simbolo S, a gente está 
representando pela amarelo transparente.O nitrogênio a gente está 
representando pelo amarelo ouro, essa aqui estão vendo.Então, todas as vezes 
que tiver o amarelo ouro é o nitrogênio. E o simbolo dele é o N. O bromo, o Br, a 
gente está representando pelo marron, então, esse aqui vai ser o bromo esse 
marron.O fosforo vamos representar pelo bege, esse aqui. Certo! Alguma 
pergunta gente, estão todos acompanhando. O alúminio a gente vai representar 
pelo cinza, a única substância que tem alúminio como constitunte das que vamos 
estudar é essa aqui o sulfato de alúminio aquela substância que usamos na ETA 
para coagulação das partículas organicas.Que foi o que colocamos na água para 
fazer a coagulação das matérias orgânicas. E o símbolo do Alúminio é o Al. O 
cálcio, tem simbolo Ca, estamos representando pelo azul clarinho.Esse azul 
clarinho aqui é o cálcio. O carbono, que tem o símbolo C e estamos 
representando pela miçanga preta.A substância é simples,são aquelas que 
apresentam constituintes que têm um e somente um tipo de átomo, enquanto 
que, a substância composta é um tipo de substância cujos constituintes 

apresentam mais de um tipo de átomo.. No exemplo aqui temos a representação 

da substância químca enxofre rombico S8 (figura 13), que é formado por um 
unico tipo de constitunte, os átomosde enxofre, que a gente representou pela 
miçanga amarela transparente.Então, porqueo enxofre o S8 é uma substância 
simples? 
4-A4:Porque ela só tem um átomo. 
5-PPq:Porque ela só tem um tipo de constitunte os átomos de? 
6-A4:Enxofre. 
7-PPq: Então a substância enxofre rômbico é uma substância simples porque 
tem um único tipo de constituinte, os átomos de enxofre. A substância composta 
é um tipo de substância cujos constituintes tem mais de um tipo de átomo.A 
substância composta é quando temos mais de um tipo de constituinte, ou seja, 
vários tipos de átomos como entidades constituintes da substância.Está 
desenhado aqui no cartaz a molécula da substância sulfato de aluminio, que está 
representada por essa estrutura aqui feita de miçangas (figura 14).Olhando as 
cores na tabela digam quais as entidades constituintes, os átomos que estão 
formando a substância sulfato de alúminio?  
8- A4: O oxigênio é representado pela miçanga vermelha. 
9- A9: Enxofre é a miçanga amarela é e o alúminio é a miçanga cinza. 
10- PPq Isso! Então, o sulfato de alumínio é uma substância composta porque 
ela tem mais de um tipo de constituintes.Quais são esses constituntes?Os 
átomos de? 
11- A4: Enxofre. 
12 –A9: Alúminio, e oxigênio. 
13-PPq: Aqui temos a representação da substância química iodo, o I2, (figura 15) 
ela é uma substância simples ou composta? 
14- A9: Simples. 
15-PPq: Um substância simples por quê? 
16-A9, A4: Só tem um... 
17-A5:Só tem um tipo constitunte, de átomo. 
18-PPq : Só umtipo de constitunte, os átomos de? 
19-A5, A4: O iodo. 
20-PPq: Entendeu A6? Porque você chegou um pouco atrasada.A 
substânciasimples é quando temos um só tipo constitunte, um tipo de átomo.A 
gente usou como exemplo, o enxofre (S8), por que o enxofre é uma 
substânciasimples? 
21- A6: Porque só tem um tipo de átomo. 
22-PPq:Porque só tem um tipo de constitunte, só um tipo átomo, que é no caso, o 
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enxofre. E a amônia (NH3) é uma substância simples oucomposta? 
23-A6: Composta. 
24-PPq :Composta, por quê? 
25-A6: Porque ela tem mais de um tipo de substância. 
26-PPq:A amônia é uma substância composta porque tem mais de um tipo de 
constitunte, os átomos de hidrogênio e nitrogênio. 
27-A6: Sim, tipos de Átomos. 
28-PPq:.E o iodo é uma substância simples ou  composta A6? 
29-A6: Simples. 
30-PPq:Por quê? 
31- A6:Tem só um tipo de átomo o iodo. 
32- Então, agora vocês vão fazer um pra eu ver se vocês aprenderam, pra verse 
vocês compreenderam(Extrato 18 do Discurso, IP4, Turma A , Data:08/11/2013) 

 

Nossos resultados apresentados nos turnos 20 e 21 do extrato 18: 

demonstram que PPq precisa explicar novamente o conteúdo para A6 que 

chegou no meio da aula. Esses resultados demonstram que o processo  de 

mediação pedagógica do PPq foi importante no processo de aprendizagem de 

A6 que parece conseguir compreender um pouco do conteúdo que estava 

sendo discutido com os alunos anteriormente ( turnos 27, 29 e 31 extrato 18). 

Ainda podemos perceber que A6 consegue desenvolver a atividade proposta 

por PPq no turno 32 do extrato 18 fazendo o uso da linguagem química 

estudada turno 6 ( extrato 22):―A6: O gás oxigênio é uma substância simples 

porque só tem um tipo de átomo o de oxigênio. O gás nitrogênio é uma 

substância simples porque só tem um átomo, o de nitrogênio. O gás carbônico 

é uma substância composta porque tem mais de um tipo de átomo, o carbono 

e oxigênio‖.Esses resultados confirmam uma realidade do professor que 

trabalha com o público de EJA,  no sentido em que precisa atender a 

necessidade desse público que na maioria dos casos são jovens e adultos 

trabalhadores, que não conseguem cumprir o horário escolar devido à jornada 

de trabalho. No público pesquisado, a maioria dos alunos chega à aula no 

meio do primeiro horário ou no segundo horário, uma realidade presente 

nessa modalidade de ensino (extrato 18, especificamente, A6). 
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Figura 13: Representação da Substância química:Enxofre rombico: (S8).Legenda: Amarelo- 
Enxofre. 

 

 
 

Figura 14: Representação da Substância química:Sulfato de alúminio (Al2(SO4)3 

Legenda: Amarelo- Enxofre; Vermelho- Oxigênio ; Cinza- Alumínio. 

 

 
 

Figura 15: Representação de Substância química Iodo (I2). Legenda: iodo (I): laranja 
transparentes 

 
Tabela 8: Cores das miçangas que representam os elementos químicos 
 

Nome do Elemento 
Químico 

Símbolo 
Do elemento 
Químico 

 
Cor da miçanga 

Hidrogênio H Branca 

Oxigênio O Vermelha 

Cloro Cl Verde clara 

Enxofre S  Amarela transparente 

Nitrogênio N  Amarelo ouro 

Bromo Br Marrom 

Fósforo P Bege 

Alumínio Al Cinza 
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Cálcio Ca Azul claro 

Carbono  C Preta 

Iodo I Laranja transparente 

 Sódio Na Azul metálico 

 

No que tange os conhecimentos científicos sobre a constituição da 

matéria, especificamente, para os estudos dos conceitos de substância 

usamos como respaldo teórico nas IPs 4 e 5 os estudos de Tunes et al., 

(1989) e Tolentino et al., (1986; 1988) que em seus trabalhos realizam a 

descrição de um sistema de conceitos científicos referente à constituição da 

matéria: Materiais-Substância-Constituintes-Átomos (apresentado no tópico 

4.2.1 do capítulo 4:Sobre o Design e Planejamento das IPs – Sobre a 

Proposta de Ensino ) Os nossos resultados  apresentados no extrato 18, 

demonstram esses aspectos na abordagem dos conteúdos de substância nos 

turnos: 1, 3 e 7. 

Nos resultados delineados no turno 3 (extrato 18) temos a definição 

conceitual de substância simples, tendo como exemplo o enxofre rômbico (S8), 

coma participação ativa dos sujeitos da pesquisa nos turnos 4 e 6: “4-

A4:Porque ela só tem um átomo.5-PPq:Porque ela só tem um tipo de 

constitunte os átomos de?6-A4:Enxofre.” Esses discursos demonstram a 

presença dos aspestos fenomenológico, representacional e teorico  nas 

discusssão dos conteúdos. 

 Enquanto que nos resultados do turno 7 (extrato 18) a PPq  traz a 

explicação do conceito de substância composta usando, para isso, a 

representação da substância sulfato de alumínio [( Al2(SO4)3 ]usada no 

processo de coagulação de matérias orgânicas no tratamento da 

água.Especificamente, nos turnos 8, 9, 11 e 12 observamos que os sujeitos da 

pesquisa fazem a identificação das entidades constituintes da substância 

sulfato de alumínio [(Al2(SO4)3], que por serem tipos de constituintes 

diferentes, ou seja, tipos de átomos, a substância analisada é caracterizada 

como uma substância composta no turno 10 (extrato do discurso 18).  

Cabe ressaltar nessa investigação que concordamos com Tolentino et 

al., (1986, p. 1724): ―que os átomos são as entidades materiais das quais os 

constituintes são feitos e constituintes são as entidades materiais das quais as 

substâncias são feitas‖. 
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Os resultados do extrato 18, especificamente, nos turnos 3, 7, 10, 20 e 

26 temos presente as definições de substância simples e composta, que estão 

de acordo com os estudos de Tolentino et al., ( 1986), visto que, as 

substâncias são porção da matéria que têm por entidades constituintes os 

átomos, e de acordo com essas partículas constituintes podem ser 

classificadas em substância simples e composta. Substâncias simples são 

aquelas que apresentam constituintes que têm um e somente um tipo de 

átomo, enquanto que, a substância composta é um tipo de substância cujos 

constituintes apresentam mais de um tipo de átomo.  

Consideramos que na apropriação dos conteúdos que abrange a 

disciplina química por parte dos alunos da EJA, assume certo grau de 

complexidade e faz-se necessária a mediação do professor regente (PR), 

presente no extrato 19 do discurso a seguir: 

Extrato 19: 
1-PR: As substâncias, que são caracterizadas como substâncias simples ou 
compostas. O que é uma substância simples? Alguém lembra? 
2-A2: É quando tem só um (pausa) é simples. É quando tem só um ( pausa) 
esqueci o nome. 
 3- A3: Só uma cor. 
4- A2: Não é cor não, também não é mistura. 
5-PR: Não, não é mistura. 
6- A2: É substância. Elemento. 
7-PR: Um elemento. Seria Elemento, um tipo de átomo constituindo aquela 
substância. Então ela é uma substância? 
8-A2: Simples. 
9-PPq: E a substância composta é o que então?  
10-A2: Quando tem dois. 
 11-A5: Dois ou mais. 
12- PR: Dois ou mais de dois tipos de átomos constituindo a substância ela é 
composta. 
13-A3: O mais difícil de estudar em química são os nomes. 
14-A5: São os nomes que são bem complicados de lembrar. (Extrato 19 do 
Discurso, IP 4, turma B, Data 04/11/2013). 

 

Nossos resultados do extrato 19, especificamente nos turnos: 2, 3 e 4  

nos permitem inferir que, os alunos de EJA possuem dificuldade na aquisição 

dos conteúdos da disciplina escolar química , pois,  na abordagem dos 

conteúdos de ensino por meio do discurso do professor aparece uma 

linguagem não familiar aos alunos. Partindo da compreensão de que na 

elaboração do seu discurso o professor incorpora a linguagem da Ciência 

Química fazendo uma recontextualização. Salientamos que a Ciência Química 

possui características próprias que foram estabelecidas ao longo do seu 

desenvolvimento. Esses resultados corroboram os estudos de Hodson (2009), 
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quando ressalta que, na abordagem dos conceitos químicos temos uma 

procedente da linguagem científica que envolve expressões muito 

especializadas com termos que não são coloquiais, com origem etimológica 

de contextos particulares com raízes gregas e latinas. Contém mais palavras 

essenciais por frase do que a linguagem cotidiana. Assim, temos uma 

integração sinérgica de palavras, gráficos, diagramas, figuras, equações, 

tabelas e outras formas de expressão matemática. Admitimos, também, que a 

comunicação científica é distinta, pois, é expositiva, analítica, impessoal e faz 

pouca ou nenhuma utilização de componentes metafóricos ou figurativos. 

Desta forma, podemos constatar que é importante a mediação pedagógica do 

professor, visto que: 

O desafio está em ajudar os aprendizes a se apropriarem desses 
modelos, a reconhecerem seus domínios de aplicabilidade e, dentro 
desses domínios, a serem capazes de usá-los. Se ensinar é levar os 
estudantes às ideias convencionais da ciência, então a intervenção 
do professor é essencial, tanto para fornecer evidências 
experimentais apropriadas como para disponibilizar para os alunos 
as ferramentas e convenções culturais da comunidade científica 
(DRIVER, et al., 1999, p.34). 
 

Apresentamos a seguir o extrato 20 do discurso: 

Extrato 20: 
1-PPq: Pessoal nós vamos estudar novamente, o conceito de substância simples 
e o de substância composta. Os materiais se apresentam, enquanto natureza do 
fenômeno, na forma de substâncias simples ou compostas. Aqui temos dois 
exemplos, o primeiro para entendermos o que é uma substância simples o 
enxofre rombico (S8) (figura 2) e o segundo para entendermos o que é uma 
substância composta o sulfato de alúminio, (Al2(SO4)3, (figura3).Alguém lembra?  
2-A2: Composta é quando vai mais de uma coisa, não é.Duas três coisas. 
3-A5:Mais de duas fases. 
4-A2: Por exemplo terra e água. 
5-PPq: Não isso não é substância composta ou simples. Fases dizem respeito a 
misturas homogêneas e heterogêneas.Uma substância ela é classificada como 
composta quando ela tem mais de um tipo de átomo na sua constiuição. Aqui tem 
a legenda das cores das miçangas, o vermelho aqui está representando o átomo 
de oxigênio, o amarelo transparente está representando o enxofre e o cinza o 
alúminio. Então,a substância sulfato de alúminio, é uma substância composta 
porque tem mais de um tipo de átomo na sua constituição. E quais são estes 
atomos? Os atómos de: enxofre, de alúminio e de oxigênio  
5-A2: Eu estou é inteligente. Estou até falando na aula‖. 

(Extrato 20 Discurso IP4,turma A, Data: 08/11/2013). 
 

Nossos resultados mostram, ainda, que os sujeitos da investigação 

usam indistintamente o conceito de substância e conceito de mistura, extrato 

20 turnos: 2, 3 e 4. Observamos nos resultados desses enunciados 

discursivos a presença do aspecto fenomenológico, visto que os fenômenos 

da química estão materializados no cotidiano desses alunos. Ou seja, os 
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alunos se referem a substância como sinônimo de coisas, material. Quando 

questionados sobre substâncias utilizam o termo ―coisa‖, porque substância é 

uma palavra da linguagem química que não é próxima da realidade do 

aluno,ou seja, os sujeitos da pesquisa não estão familiarizados com os termos 

usados na química. Para compreensão de substância é exigido uma maior 

abstração, pois envolve modelos microscópicos como átomos, íons, 

moléculas, que não diretamente observáveis pelos alunos que relacionam-se 

ao aspecto teórico do conhecimento, ou seja entidades abstratas de natureza 

atômico-molecular.Esses resultados corroboram com os estudos de 

Mendonça et al.,(2013) quando afirma que existe uma concepção aristotélica 

sobre o conceito de substância em que o termo ―substância‖ aparece como 

sinônimo de coisa, de material, na linguagem dos livros didáticos, que também 

é evidenciado no discurso dos sujeitos da pesquisa.  

Assim PPq procura no desenvolvimento da aula uma ação mediada nos 

turnos do extrato 21 a seguir com intuito de fazer com que os alunos da EJA 

da turma A, compreendam os conceitos sobre as entidades constituintes da 

matéria.Apresentamos o extrato 21: 

Extrato 21: 
1-PPq: Por quê, que o sulfato de alumínio é uma substância composta? 
2-A5: Porque ela tem mais de umtipo de átomo. 
3-PPq: Porque ela tem mais de um tipo de constituinte, de átomo. E quais são 
essas entidades constituntes, do sulfato de alumínio. Quais são esses átomos? 
4-A5: O alúminio, o enxofre e o oxigênio. 
5-PPq: O alumínio, o enxofre e o oxigênio. Entenderam porque ela é composta? 
Porque seus constituntes têm mais de um tipo de átomo. Os átomos de alumínio, 
enxofre e oxigênio. Aqui temos outro exemplo, o enxofre rombico, (S8) (Figura 8) 
ele é o que? Uma substância simples ou uma substância composta? 
6-A9:Uma Substância simples, porque só tem o átomo de enxofre. 
7- PPq: Isso! O enxofre rombico é uma substância simples, porque só tem um 
tipo de constitunte, um tipo de átomo.E qual é esse átomo constituinte? Os 
átomos de enxofre. (Extrato 21 do Discurso, IP4,Turma B, Data: 04/11/2013). 
 

Nossos resultados da IP 4 e IP 5 demonstram que as IPs desenvolvidas 

valorizaram aspectos representacionais, teóricos e fenomenológicos do 

conhecimento químico e ainda possibilitou que os alunos percebessem as 

entidades constituintes das substâncias químicas.Esses aspectos são 

evidenciados nos resultados  mostrados no extrato 22 do discurso a seguir, 

especificamente, nos turnos 1, 3, 4, 5 e 6 e também no extrato 23 (turnos 10-

16) em temos apresentadas as respostas da atividade proposta por PPq no 

extrato  18: T32-“ Então, agora vocês vão fazer um pra eu ver se vocês 
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aprenderam, pra ver se vocês compreenderam‖. Percebemos que o uso dos 

modelos representacionais ajudou os sujeitos da pesquisa a ter uma melhor 

compreensão dos conteúdos químicos discutidos, visto que os alunos já 

começam apropriar dos conteúdos que envolvem os estudos das substâncias 

abordados no desenvolvimento das IPs 4 e 5, conforme apresentado no 

extrato 22 . 

 

 

Extrato22: 
1- A1:O NaCl é uma substância composta porque tem dois átomos, o sódio e o 

cloro.O Iodo (I2) é uma substância simples porque só tem um átomo de iodo. 
2- PPq: Conforme apresentado por A1, o cloreto de sódio é uma substância 
composta porque apresenta na sua constituição dois tipos de átomos, o sódio e o 
cloro.O iodo é uma substância simples porque só tem na sua constituição um tipo 
de átomo, os átomos de iodo.Certo. Agora as suas substâncias A2. 
3- A2: O ozônio é uma substância simples porque só tem um tipo de átomo, o 
oxigênio (vermelho).O dióxido de cloro é uma substância composta, porque tem 
dois átomos diferentes, o cloro (verde) e o oxigênio (vermelho). 
4-A3: A herbicida glicina é uma substância composta, porque há mais de um 
átomo, os átomos que a compões são o hidrogênio, carbono, fósforo, nitrogênio e 
oxigênio. Enxofre (S8) é uma substância simples porque há apenas um tipo de 
átomo, e o átomo que a compõe é o enxofre. 
5- A4: O óxido de cálcio (CaO), é uma substância composta porque há mais de 
um átomo constituindo.O carbonato de Cálcio (CaCO3) é uma substância 
composta porque há mais de um tipo de átomo constituindo. 
6- A6: O gás oxigênio é uma substância simples porque só tem um tipo de átomo 
o de oxigênio. O gás nitrogênio é uma substância simples porque só tem um 
átomo, o de nitrogênio. O gás carbônico é uma substância composta porque tem 
mais de um tipo de átomo, o carbono e oxigênio. 
7- A9: O Ozônio é uma substância simples porque só tem um átomo, o de 
oxigênio (vermelho). O dióxido de Cloro é uma substância composta porque tem 
dois átomos, o Oxigênio (vermelho) e o cloro (verde) (Extrato 22 do Discurso, 
IP4, Turma A, Data 08/11/2013). 

 
Apresentamos o extrato 2329: 

Extrato 23: 
1- PPq: Então, agora vocês vão fazer essa atividade. Cada um vai recebera 
representação de duas substâncias químicas diferentes e de acordo com as 
explicações da aula vão responder se a substância é simples ou composta e 
quais, as entidades constituintes da substância, os tipos de átomos estão 
constituindo a substância, e PR e eu vamos ficar a disposição para tirar as 
dúvidas. Então, vocês vão responder depois vão apresentar para os colegas o 
que vocês entenderam. 
2- A3: ―Vixe Maria e agora‖. 
3- A2: Já estou tremendo as bases. 
4- PR: Calma, vocês são é para falar se é uma substância simples ou composta e 
por que. 
5- A2: Esses negócios são interessantes para entender. Eles se ligam assim? 

                                            
29

 Os discursos dos sujeitos no extrato 23 a 25 apresentam os nomes das substâncias químicas, 
porque esses apareciam no exercício proposto, informamos também que não foi um seminário, pois, 
a atividade foi desenvolvida em aula. E após o desenvolvimento da atividade a PPq e o PR sugeriram 
que os alunos apresentassem as respostas aos colegas. 
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6- PR: É e isso está mostrando como eles se ligam um ao outro. Esse canudinho 
representa uma ligação aqui está o oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio. 
7- A2: Então, isso chama molécula? 
8- PR: É tudo isso aqui é uma molécula, uma substância. Isso aqui é uma ligação 
química que nós vamos aprender no semestre que vem.Tudo que está entre uma 
ligação e outra são os átomos dos elementos químicos.O hidrogênio aqui se liga 
ao oxigênio,que se liga a outro hidrogênio e forma a molécula de água. 
9-PPq: Pessoal todos já terminaram, então vamos começar as apresentações 
para os colegas, falam o nome da substância e se ela é simples e composta e 
quais os átomos que estão formando, ok. 
10- A5: Então, eu vou falar o meu. O a primeira é a amônia é uma substância 
composta porque tem dois átomos diferentes um nitrogênio e três hidrogênios. O 
hidrogênio é o branco e o amarelo é o nitrogênio. A outra é a uréia que é essa 
aqui ( mostra a molécula para os colegas).Ela é composta, ela é uma substância 
composta porque tem quatro átomos diferentes. Ela tem oxigênio, tem o carbono 
e tem nitrogênio e hidrogênio. 
11- A2: A molécula de água viu gente que é H2O. Os átomos são o hidrogênio e o 
oxigênio e ela é uma substância composta porque os átomos são diferentes. A 
próxima é cloro gasoso, é o Cl2. É uma substância simples porque os átomos são 
iguais. Que são os átomos de cloro. 
12- A3: A minha é o fósforo P4 uma substância simples porque os átomos são 
iguais, os de fósforo. Agora a outra é o dicloro-difenil-tricloro-etano (DDT) é uma 
substância composta, porque ela tem três átomos diferentes que é o hidrogênio 
que é o branco e o preto é o carbono e o verde claro é o cloro. 
13- A9: A minha substância aqui é o ácido perclórico esta substância é usada 
para a desinfecção da água. É uma substância composta porque ela contém 
vários elementos. E seus elementos são, por exemplo, o vermelho que é o 
oxigênio, o verde que é o cloro e o branco que é o hidrogênio. E a outra é o 
ozônio é uma substância simples porque tem um único elemento o oxigênio. 
14- A7: A Glicina que é um herbicida. : É uma substância composta porque 
apresenta elementos diferentes que é o carbono que é o (C) o preto, o hidrogênio 
que é o branco o (H), o oxigênio que é o (O) vermelho e o nitrogênio o (N) o 
amarelo ouro. É a outra é uma substância simples porque possui só um elemento 
químico o enxofre (S8). 
15- A10: O gás oxigênio (O2) é uma substância simples porque é formada só por 
um átomo. Dois átomos iguais o oxigênio. Essa aqui o Nitrogênio (N2) substância 
simples porque é formada por dois átomos iguais. Essa aqui é uma substância 
composta porque é formado por dois átomos diferentes o oxigênio e o carbono e 
o nome dela é gás carbônico.  
16- A6: O ozônio é uma substância simples porque é formada por três átomos de 
oxigênio. A outra substância é o dióxido de cloro, formada por dois átomos 
diferentes é composta porque é formada pelo cloro e oxigênio. 
17-PPq: Isso e parabéns para vocês. E Obrigada pessoal! (Extrato 23 do 
Discurso , IP 4, Turma B, Data: 04/11/2013). 

 
As substâncias químicas, gás oxigênio (O2) e gás ozônio (O3) são 

analisadas no turno 15 e 16 do extrato 23. Entretanto, é importante 

analisarmos nesses resultados que as substâncias não podem ser 

simplesmente definidas com uma porção da matéria que contém átomos, 

conforme aparece nos discurso dos sujeitos da pesquisa nos turnos 10 ao 16, 

que nos permite inferir que os sujeitos da pesquisa aprenderam os conceitos 

envolvidos no estudo das substâncias químicas parcialmente. 

Fazemos aqui uma análise sobre a substância química gás oxigênio 

(O2) e gás ozônio (O3), ambas classificadas como substância simples, visto 
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que são formadas por um único constituinte, ou seja, só um tipo de átomo. De 

acordo com Tolentino et al, (1988), podemos dizer que as unidades 

constituintes da matéria, são apresentados em níveis de organização, de 

modo que, a matéria é feita de substâncias, e estas são formadas pelas 

partículas constituintes, que são os átomos. De modo que o conceito de 

substância deve fazer menção à menor entidade que mantém a identidade da 

substância. Tomemos como exemplo a substância oxigênio (O2) e ozônio (O3): 

Adotando-se o ponto de vista de que são os átomos simplesmente 
que dão identidade, individualizam a substância, é ser forçado a 
concluir que oxigênio (O2) e ozônio (O3) são a mesma substância 
(ambas feitas de átomos de oxigênio). No entanto, sabe-se que são 
substâncias diferentes; suas propriedades químicas diferem entre si, 
bem como, são diferentes seus efeitos nos seres vivos. Assim supor 
que conjuntos diferentes de átomos (contendo 2 e 3 átomos) 
diferenciam as substâncias é aceitar a ideia de que são a entidade 
O2 e a entidade O3 que identificam cada uma delas, isto é, seus 
constituintes que lhes conferem identidade. Importante também 
ressaltar que as diferenças entre as duas substâncias são 
qualitativas. Isto é não pode se dizer que a substância 
oxigênio(O2)tem uma vez menos propriedades que a substância e 
ozônio (O3). Na verdade, a substância oxigênio tem outras 
(TOLENTINO, et al., 1988, p.418). 

 
A seguir apresentamos o extrato 24: 

 

Extrato 24: 
1- A3: A sua substância é o gás ozônio ela é simples (A4), agora se tiver mais de 
duas cores é porque é composta. 
2- A4: Põe só substância? É porque eu perdi aula de segunda-feira?  
3-PPq: Substância simples, você pode responder assim A4. 
4- A2: É substância simples porque, só tem um tipo de átomo. 
5- A4: É ruim perder aula por causa disso, a gente fica perdida. 
6-PPq: Não, mais a gente está aqui para tirar as dúvidas porque as vezes 
acontece de ter que faltar mesmo.Você entendeu porque o ozônio é uma 
substância simples? 
7- A4: Não. Porque que ela é? 
8-PPq: Porque, o ozônio é uma substância simples, o que você está vendo 
formando à substância de ozônio? 
9- A4: Ela só tem um. 
10- A5:Um tipo de Átomo. 
11- A4: Um átomo. 
12-PPq: Isso! Ela só tem um tipo de átomo, ela só tem o átomo de oxigênio 
constituindo, formando ela por isso que ela é uma substância simples. Agora 
quando nós temos mais de um tipo de átomo formando a substância, ela é uma 
substância composta, por exemplo, a água, é uma substância composta porque 
tem o oxigênio e hidrogênio formando a substância, dois tipos de átomos 
diferentes, o oxigênio e o hidrogênio. 
13- A4: Agora comecei a entender. 
14-PPq: Então, tenta fazer atividade, e qualquer dúvida pode me chamar. 
15-A4: Agora, acho que consigo. 
16- A4: A outra é o dióxido de nitrogênio, então O nitrogênio é um átomo e o 
oxigênio é outro. 
17-PPq: Isso! 
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18-A4: Então, aqui tem um nitrogênio e dois oxigênios? 
19-PR: Isso! 
20-A4:Então, são quantos átomos? 
21-PPq: Três, só que dois tipos de átomo o oxigênio e o nitrogênio. 
22- PPQ: Mais você pode falar desse jeito, que são dois iguais e um diferente. E 
o que faz ela ser composta é porque o oxigênio é diferente do 
nitrogênio.Entendeu? 
23-A4: Humhum. 
24-PPq: Então, são tipos de átomos diferentes constituindo a substância dióxido 
de nitrogênio por isso ela é uma substância composta (Extrato 24 do Discurso 
,turma B, IP 5, Data 08/11/2013). 

 
Acreditamos que o professor de EJA deve estar atento às 

particularidades dos alunos, no extrato 24, especificamente nos turnos 2,5, A 

aluna (A4), relata aos colegas a dificuldade em realizar a atividade, devido ao 

fato de ter perdido a aula anterior.Também podemos observar um fator 

presente nas turmas de EJA, o companherismo dos alunos, a preocupação 

que eles apresentam com os colegas, tanto que nos turnos 1, 4,10 (extrato 

24), percebemos a interação dos alunos A3, A2, A5 com A4 com o objetivo de 

ajudar a colega a comprender o conteúdo.Essa preocupação em ajudar o 

colega é importante, porque propicia um ambiente de aprendizagem mais 

prazeroso, e quando também os alunos discutem os conceitos 

apreendidos,demonstrando o desenvolvimento cognitivo no campo da ciência 

(nesse caso, a química).Nos turnos 6-12 começa a mediação de PPq, para 

ajudar a aluna a compreender os conteúdos químicos  que estão sendo 

abordados na aula. Consideramos que o professor precisa ajudar o aluno no 

processo ensino aprendizagem respeitando suas especificidades. 

Analisando os resultados procedentes do desenvolvimento das IPs 

notamos que PR e PPq buscaram promover espaços para que esse sujeito se 

torne ativo diante do conhecimento que lhe é apresentado. Tal como 

apresentado no extrato 25, especificamente nos turnos de 2 a 7, em que os 

alunos verbalizam as respostas da atividade proposta por PPq no turno 1do 

extrato 25. Na tabela 9 apresentamos as representações das substâncias que 

foram modeladas pelos alunos no extrato 25. 

 
Extrato 25: 

1-PPq: Então, apresenta pra gente A6, as moléculas das substâncias que você 
fez e as classifique em substância simples ou composta?  
2-A6: Enxofre rômbico, S8. É uma substância simples porque tem oito átomos de 
enxofre.A outra é o Dióxido de enxofre.É uma substância composta porque 
apresenta dois tipos de dois átomos diferentes, o oxigênio e o enxofre. 
3-A3: O gás nitrogênio é uma substância simples porque é constituído por dois 
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átomos iguais. E a amônia é uma substância composta porque tem dois átomos 
diferentes o nitrogênio que é um e o hidrogênio que é três. 
4-A5: É o gás carbônico é uma substância composta porque têm mais de um tipo 
de átomo, um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. E gás oxigênio é 
uma substância simples porque só tem um tipo de átomo de oxigênio 
5-A4:Ó,a minha é o gás ozônio eu coloquei substância simples porque só contém 
um tipo de átomo o oxigênio.E a segunda substância composta porque são 
átomos diferentes um nitrogênio e dois oxigênios, e é o dióxido de nitrogênio. 
6-A2: É o cloro gasoso, é uma substância simples porque possui átomos iguais. 
E o dióxido de cloro, é composta, porque ela tem dois átomos diferentes o 
oxigênio e o cloro. 
7-A1: O gás hidrogênio é uma substância simples porque tem dois átomos iguais, 
o hidrogênio. A outra é a água, é composta porque ela tem dois átomos iguais e 
um diferente, o hidrogênio e o oxigênio ( Extrato 25 do Discurso, IP 5,turma B, 
Data 08/11/2013). 

 

Tabela 9: Substâncias químicas modeladas pelos alunos na IP5 (Extrato 25) 
 

Nomes 

das substâncias 

Representação Substância química e classificação em 

simples ou composta 

 

Gás 

hidrogênio: 

(H2) 

 

Água: 

(H2O) 

 

  

 

 

 

 

T7-A1: O gás hidrogênio é uma substância simples porque 

tem dois átomos iguais, o hidrogênio. A outra é a água, é 

composta porque ela tem dois átomos iguais e um diferente, o 

hidrogênio e o oxigênio 

 

 

Gás 

oxigênio: 

(O2) 

 

Gás 

Carbônico: 

(CO2) 

 

 

 

T4-A5: E gás oxigênio é uma substância simples porque só tem 

um tipo de átomo de oxigênio É o gás carbônico é uma substância 

composta porque têm mais de um tipo de átomo, um átomo de 

carbono e dois átomos de oxigênio.  
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Enxofre 

rômbico 

(S8) 

 

Dióxido 

de  enxofre 

(SO2) 

 

 

T2-A6: Enxofre rômbico, S8. É uma substância simples porque 

tem oito átomos de enxofre. A outra é o Dióxido de enxofre.É uma 

substância composta porque apresenta dois tipos de dois átomos 

diferentes, o oxigênio e o enxofre. 

 

 

 

 

Gás 

ozônio  

(O3) 

 

Dióxido 

de Nitrogênio 

(NO2) 

 

 

 

 

 

 

T5-A4: Ó, a minha é o gás ozônio eu coloquei substância simples 

porque só contém um tipo de átomo o oxigênio. E a segunda 

substância composta porque são átomos diferentes um nitrogênio 

e dois oxigênios, e é o dióxido de nitrogênio. 

 

 

Gás 

Cloro 

(Cl2) 

 

Dióxido 

de Cloro 

(ClO2) 

 

 

 

 

 

T6-A2: É o cloro gasoso, é uma substância simples porque possui 

átomos iguais. E o dióxido de cloro, é uma substância composta, 

porque ela tem dois átomos diferentes o oxigênio e o cloro. 
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Gás 

Nitrogênio 

(N2) 

 

Amônia 

(NH3) 

 

 

T3-A3: O gás nitrogênio é uma substância simples porque é 

constituído por dois átomos iguais. E a amônia é uma substância 

composta porque tem dois átomos diferentes o nitrogênio que é 

um e o hidrogênio que é três. 

 

 

 

Por fim, nossos resultados permitem inferir que é preciso enfatizar as 

experiências sociais, históricas e culturais dos alunos da EJA e das demais 

modalidades da educação básica, no currículo praticado nas aulas de ciências 

e matemática. Desse modo, a abordagem dos conteúdos curriculares  

desvinculada das realidades vividas pelos discentes pode ser responsável 

pela falta de interesse dos alunos por determinada ciência, comprometendo o 

processo de aprendizagem: 

Só aprende verdadeiramente aquele que se apropria do aprendido, 
transformando-o em apreendido, com o que pode, por isto mesmo, 
reinventá-lo; aquele que é capaz de aplicar o aprendido apreendido 
a situações existenciais concretas (FREIRE, 1985, p. 16 apud 

LAMBACH e MARQUES, 2014, p. 89). 
 

De maneira geral percebemos com essa investigação que é 

fundamental uma abordagem dos conteúdos da matriz curricular da disciplina 

Química em turmas de EJA que estabeleça relações concretas com o 

cotidiano dos alunos. Por meio do desenvolvimento das IPs propostas pode-se 

dizer que houve uma apropriação dos conteúdos da química que abrangem os 

estudos das substâncias pelos sujeitos envolvidos, o que pode ser observado 

nos turnos 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do extrato 25, em que os alunos fazem a 

classificação das substâncias químicas em simples ou composta, e já fazem 

uso de palavras usadas nesses conteúdos própria da  química no âmbito 

escolar. 
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CAPÍTULO V: CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

As análises dos dados da pesquisa apontaram aspectos que nos 

permitem inferir que o aluno de EJA constitui um público específico que traz 

consigo, muitas vezes, experiências frustradas ao longo da vida escolar. Que 

o adulto chega à EJA com bagagem cultural diversificada, habilidades 

inúmeras, conhecimentos acumulados e reflexões sobre o seu mundo. 

Caracterizados como jovens e adultos trabalhadores, expulsos da escola 

quando na idade apropriada, por fatores sociais como inserção precoce no 

mundo do trabalho; formação de família; mudança de moradia; perda de 

familiares; entre outros fatores, além da inadequação dos currículos e das 

metodologias escolares, distantes e fora do mundo da vida desses sujeitos. 

Tudo isso remete a problemas para as políticas públicas de EJA, visto que os 

programas de governo têm deixado a desejar no atendimento dessas 

questões. 

Além do mais, a escola reforça a exclusão desse público, visto que a 

trajetória de sujeitos da EJA nos remete a insucessos frequentes. E a escola, 

de várias formas, vai fazendo com que os alunos dessa modalidade não 

consigam ainda encontrar nela um espaço significativo de ampliação de 

conhecimentos e que abranja suas diversidades, o que os leva a abandonar, 

novamente, os estudos. 

Foi possível perceber, por meio da pesquisa, que na prática existem 

muitas complexidades no âmbito escolar para se trabalhar com o público da 

EJA, pois se exigem da instituição de ensino adaptações para receber esses 

alunos, cujas características diferentes dos alunos do ensino regular 

demandam outras dinâmicas de organização de horários, currículos, turnos 

etc. Por sua vez, as ações pedagógicas, em grande parte, não valorizam os 

conhecimentos do cotidiano dos alunos, revelando falta de formação 

específica para trabalhar com o público de EJA, este outro tema candente, 

não objeto desta investigação. 

Considerando a complexidade das relações existentes no ambiente 

escolar entre alunos, professor, e as especificidades dos sujeitos da pesquisa, 

as IPs configuraram-se como proposta inovadora. As IPs permitiram o 
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estabelecimento das relações CTSA no ensino de química e propiciaram a 

apropriação, dos conteúdos que abrangem os estudos das substâncias. E, 

ainda, fizeram com que nas aulas de química na EJA fosse possível o vínculo 

com o contexto social dos sujeitos da pesquisa a partir de temáticas como 

água e mundo do trabalho, fazendo com que esses fossem ativos no processo 

ensino-aprendizagem. 

Nossos resultados permitiram, também, a caracterização do perfil dos 

sujeitos de EJA (nem sempre conhecido pelos docentes)e a aprendizagem 

dos conceitos científicos que abrangem entidades constituintes das 

substâncias, ou seja, os conceitos trabalhados foram adquiridos pelos sujeitos 

da pesquisa de forma eficaz. Por meio dos resultados apresentados podemos 

perceber que os alunos evoluíram da percepção dos fenômenos do nível 

macroscópico para o nível microscópico, começando a usar, inclusive no 

discurso, a linguagem científica própria da Ciência Química.  

Defendemos, assim, a necessidade de programas de formação de 

professores para atuarem nessa modalidade de ensino, que apresenta um 

público com características específicas.Enfim, concluo afirmando que a 

presente pesquisa pode contribuir com pesquisas futuras na área de Ensino 

de Química, nessa modalidade de ensino. 
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