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RESUMO 

 

Este trabalho de pesquisa trata da adaptação da metodologia Aprendizagem Baseada em 

Problemas (ABP) no contexto da realidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Essa 

estratégia trouxe possibilidades para os alunos serem confrontados com questões 

problemáticas e, ao mesmo tempo serem estimulados a criarem hipóteses para solucioná-

las. O principal objetivo do trabalho foi identificar os limites e as possibilidades da 

adaptação da (ABP) nas aulas de Ciência para a Educação de Jovens e Adultos. Esta 

pesquisa qualitativa, na modalidade de intervenção, teve como participantes os alunos da 

turma de 7º/8º A no Tempo Formativo II, do ensino noturno da EJA. Para a coleta de dados 

utilizamos relatórios individuais, gravações de aula, imagens, entrevistas semiestruturadas, 

questionários, documentos da escola e da EJA, como também o diário descritivo da 

pesquisadora. Para a análise dos resultados, empregamos a Análise Textual Discursiva e a 

Análise da ABP, de acordo com as concepções de Bender (2014). As aulas de Ciências 

foram então planejadas adaptando a ABP às características da EJA, obedecendo assim ao 

Tema Gerador da Unidade. Os resultados nos possibilitaram conhecer os fatores limitantes 

desta intervenção, tais como: o tempo destinado para aplicação das aulas, a frequência dos 

alunos, as deficiências na leitura e escrita e a importância do professor para a preparação 

das aulas. Percebemos que durante a aplicação da ABP ocorreu uma aprendizagem de 

modo mais significativo em vista das atividades realizadas em grupo, nas quais os alunos 

se sentiram motivados e interagiram nas discussões em sala de aula e nas pesquisas 

realizadas. Apesar dos fatores limitantes, essa intervenção proporcionou aos alunos 

aprimorar os seus conhecimentos sobre Ciências e, de forma coletiva, a transmitirem essa 

aprendizagem com o ambiente escolar. 

 

Palavras - chaves: EJA, ABP, Ensino de Ciências. 
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ABSTRACT 

 

This study deals with the adaptation of the methodology Problem Based Learning (PBL) 

in the context of the reality of the Education of Young People and Adults (EJA). This 

strategy has brought opportunities for students confronted with problematic issues and, at 

the same time being encouraged to create hypotheses to solve them. The main objective of 

this work was to identify the limits and possibilities of adaptation (PBL) in the Science 

curriculum for the Education of Young People and Adults. This qualitative research, in the 

form of intervention, had as participants the students of the class of 7/8. In Formative Time 

II, the teaching of nocturnal YAE. For the data collection, we use individual reports, 

recordings of classroom, images, semi-structured interviews, questionnaires, documents of 

the school and the EJA, as also the descriptive daily by the researcher. For the analysis of 

the results, we employ the Analysis Textual and Discursive Analysis of BPA, in accordance 

with the concepts of Bender (2014). The Science classes were then planned by adapting 

the BPA to characteristics of EJA, thus obeying the Theme of Unity. The results enabled 

us to understand the limiting factors of this intervention, such as: the amount of time 

allocated for implementation of lessons, the frequency of students, deficiencies in reading 

and writing, and the importance of the teacher in the preparation of lessons. We noticed 

that during the implementation of the EBA was a learning more significant in view of the 

activities carried out as part of a group, in which the students felt motivated and interacted 

in the discussions in the classroom and in research. Despite the limitations, this intervention 

provided students enhance their knowledge of Science and, collectively, to transmit this 

learning with the school environment. 

 

Keywords: EJA, PBL, science education.  
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I – Origem do Problema a ser Estudado 

 

 Durante a minha formação do Ensino Médio em Magistério passei a realizar os 

meus estágios no ensino noturno para jovens e adultos, mesmo sem conhecer essa 

educação. Após aprovação no vestibular e ingresso no curso de Licenciatura em Química 

da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB – Campus de Jequié, tive a 

oportunidade de realizar meus estágios de observação e participação na Educação para 

Jovens e Adultos (EJA). Agora, já ciente da dimensão desta educação. 

Percebi durante esse tempo de convivência que os alunos da EJA, em sua maioria, 

não tiveram oportunidade de concluir seus estudos, tendo sua vida escolar descontinuada 

por diversas circunstâncias. Mesmo assim, mediante toda dificuldade observada, esses 

alunos demonstravam expectativas para completarem sua formação.  

Durante o período dos estágios, observei que uma boa parte das aulas de Ciências 

era abordada de uma forma “tradicional”. Onde o professor falava e o aluno escutava; e 

assim se “aprendia” Ciências. A partir dessas inquietações e observações a minha 

simpatia e curiosidade sobre a EJA só foi aumentando. Por isso, que o meu trabalho de 

conclusão de curso (TCC) foi intitulado como: A aprendizagem de Química na EJA 

(Ribeiro, 2012). 

Ao ingressar no mestrado acadêmico, submetendo como projeto o meu TCC citado 

acima, a minha opção de aprofundar, tanto em conhecimento quanto em pesquisa, foi 

aumentando à medida que aprofundava o conhecimento sobre a Educação para Jovens e 

Adultos. Com isso, devido às razões que serão citadas no transcorrer desta dissertação, 

me inserir nas aulas de Ciências, aplicando uma metodologia, até então, somente utilizada 

nas universidades e no ensino médio: a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). 

O interesse pela Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) surgiu diante de 

pesquisas sobre metodologias diferenciadas durante algumas disciplinas da Pós-

Graduação. Diante de várias metodologias apresentadas a importância da prática da ABP 

se destacou devido às suas características apresentarem aulas com caráter investigativo.  

Essa metodologia iniciou-se na área de saúde no Ensino Superior, começando no 

exterior e depois no Brasil. Em seu tempo inicial, somente o Ensino Superior aplicava 

essa metodologia, mas atualmente ela tem sido inserida no Ensino Médio e Fundamental, 

como retrata as pesquisas de Sousa (2011), Santos (2010), Loureiro (2008), Andrade 

(2007) e Malheiro (2005). 
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Observamos que nas pesquisas bibliográficas realizadas ocorre uma inexistência de 

trabalhos com Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) na EJA. Contudo, como a 

ABP é uma metodologia que deve ser aplicada à grade curricular da disciplina, o tempo 

não nos permitiria aplicá-la em sua íntegra, por isso decidimos por adaptá-la ao contexto 

da EJA. 

Além disso, a aplicação direta da ABP na EJA implicaria um tempo maior de 

convivência com os professores, a coordenação da escola, o grupo de pesquisa para a 

elaboração de currículo interdisciplinar, de comissões organizadoras, de monitores para 

auxílio às aulas e ajuda de custo para oferecer bolsas (para professores, alunos e 

monitores) para a aplicação desta metodologia.  

Diante do estudo sobre a ABP e sobre aulas com caráter investigativo, surgiu a 

questão norteadora desta pesquisa: Quais os limites e possibilidades da adaptação da 

Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) nas aulas de Ciência da Educação para 

Jovens e Adultos (EJA)? 

Dessa questão norteadora, que foram: adaptar a metodologia da ABP a realidade da 

EJA; aplicar as aulas no contexto de ensino de ciências por investigação, analisar o 

desenvolvimento das aulas e a aprendizagem dos alunos e investigar a concepção dos 

professores da EJA sobre a possibilidade de aplicar aulas com caráter investigativo na 

EJA. 

Para a elaboração desta pesquisa, escolhemos como fundamentação teórica alguns 

autores que nos ajudarão nesse processo: em relação à Educação para Jovens e Adultos 

(HADDAT, 1992), (HADDAT; PIERRO, 1993), (HADDAT et al., 2002); (HADDAT, 

2009), em relação à Aprendizagem Baseada em Problemas (BERBEL, 1998), ( COSTA, 

2011), (BENDER, 2014); sobre o ensino de Ciências (POZO, 2009) (CACHAPUZ et al., 

2005); para o caminhar metodológico sobre pesquisa qualitativa (ZABALLA, 1998) e 

para a análise dos resultados foi escolhido a Análise Textual Discursiva, segundo 

(MORAES; GALIAZZI, 2011).  
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II. A Educação de Jovens e Adultos 

 

Quando pensamos numa definição para Educação para Jovens e Adultos, devemos 

refletir nos termos utilizados referentes a essa educação. De acordo com Gadotti (2011), 

a educação de jovens e adultos traz consigo outros nomes comumente usados como seus 

sinônimos, tais como: educação popular, educação não formal e educação comunitária. 

Entretanto, ao analisarmos os pressupostos teóricos que esses “tais” sinônimos trazem 

consigo, percebemos a existência de uma distinção dos seus significados, permitindo-os 

a diferenciarem-se através dos seus pressupostos teóricos. 

. Sabemos que vários fatores colaboram para que um jovem ou adulto interrompam os 

seus estudos e se ausente do contexto da sala de aula. A EJA não somente busca essa 

diminuição do índice de analfabetismo, como também proporciona uma educação voltada 

para uma formação cidadã.  

A inserção de um jovem ou adulto no contexto da EJA, traz consigo valores 

significativos para a sua base educacional. Pois, devemos levar em consideração a 

diversidade que uma turma da EJA apresenta, tais como o contexto sociocultural dos 

alunos e o perfil diferenciado. Perfil este, que no decorrer dos tempos modificou-se, 

permitindo-nos perceber numa sala de aula da EJA a presença mais de jovens do que de 

adultos ou idosos. 

A EJA atualmente possui uma base muito mais ampla do que somente alfabetizar 

jovens e adultos. Seu papel é também desenvolver nos alunos uma autonomia e uma 

responsabilidade, não somente individual, mas de forma coletiva, inserindo a comunidade 

neste contexto. Criando caminhos de modo a fazer o estudante aprender a lidar com as 

transformações políticas, culturais e sociais que o mundo apresenta. Tanto o respeito à 

liberdade individual quanto aos direitos humanos, são características presentes no 

contexto da EJA. 

Acreditamos que uma educação voltada para jovens e adultos procura desenvolver 

uma sociedade comprometida com o bem-estar em geral, além de carregar consigo uma 

responsabilidade de formação de um cidadão consciente do seu papel na sociedade. A 

EJA se insere em uma educação democrática e cidadã, ao mesmo tempo, que também é 

uma mediadora do processo de informação que possibilita que homens e mulheres 

participem ativamente do mercado de trabalho.  

Por isso, tratando-se de compreender melhor a EJA, faremos uma breve reflexão sobre 

os seus aspectos sociais e históricos no Brasil que nos possibilita conhecer mais sobre a 
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sua identidade. Abordaremos também o seu contexto atual e a sua expansão como uma 

educação mediadora. 

 

2.1 Contexto histórico da Educação para Jovens e Adultos 

 

Através da leitura sobre a história da EJA, percebemos que antigamente a EJA era 

tratada apenas como uma prática social nas instituições, chegando a ser vista até como 

um tipo de assistência social e obra de caridade. De acordo com Haddad e Di Pierro (2000, 

p.108) esse processo de desenvolvimento da EJA ocorreu num contexto não totalmente 

desenvolvido dentro do ambiente escolar, mas sim, relativamente fora dele. 

Acreditamos que a Educação para Jovens e Adultos, incluindo os seus marcos teóricos, 

foi modificando-se a medida dos períodos históricos vivenciados pelo Brasil. Em cada 

período a EJA era vista com novo olhar. Como a diversidade de temas inseridos no 

contexto da EJA é muito abrangente, autores diferentes se debruçam sobre áreas 

específicas desta educação. 

De acordo com Soares (2011), existe uma realidade educacional, onde áreas 

diferenciadas da EJA são abordadas separadamente por diversos autores que se dedicam 

a estudá-las, tais como: Alfabetização (COSTA; OLIVEIRA, 2011), Políticas Públicas 

(SANTOS; VIANA, 2011), Escolarização (PEREIRA, BASTOS; FERREIRA, 2011), 

Currículos e Práticas Pedagógicas (PEDROSO, MACEDO; FAÚNDEZ, 2011), Mundo 

do Trabalho (OLIVEIRA; SILVA, 2011), Formação dos Educadores da EJA (SILVA, 

PORCARO; SANTOS, 2011) e Sujeitos da EJA (DIAS, CARMO, OLIVEIRA, SILVA, 

CRUZ; GONZAGA, 2011). 

 Para a elaboração desse contexto histórico da EJA, foi necessário um diálogo 

consistente com autores que já desenvolveram ou desenvolvem trabalhos relacionados 

com essa temática, como: Freire (1994, 1995, 1998, 2000, 2001, 2002), Di Pierro (1992, 

1993, 2000), Haddad (1992, 1993, 2000, 2009), Gadotti (2011), Soares (2011) e Ireland 

(2006, 2007 e 2013). Assim como pesquisadores que desenvolveram trabalhos de 

dissertações na EJA, tais como: Leite (2007), Pantoja (2008), Pompeu (2010), Silva 

(2010) e Costa (2012). 

Por meio desses pesquisadores, tornou-se possível a elaboração de uma breve 

discussão histórica da EJA contendo: o início, o desenvolvimento, a repressão e a 

conquista da EJA no Brasil no decorrer da história da educação brasileira e os eventos 

que possibilitaram mudanças nas políticas públicas da EJA. O papel desta pesquisa não é 
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abordar discussões sobre o desenvolvimento das políticas públicas da EJA nem tão pouco 

se aprofundar no mesmo, mas permitir uma percepção e análise do desenvolvimento da 

EJA mediantes os contextos históricos do Brasil. 

De acordo com Gadotti (2011), o período histórico da EJA no Brasil pode ser 

compreendido em três períodos: de 1946 a 1958, período que foram realizadas campanhas 

nacionais e cruzadas em prol de erradicar o analfabetismo; de 1958-1964, onde iniciou 

com o II Congresso Nacional de Educação de Adultos, com a presença de Paulo Freire, 

que originou um Plano Nacional de Alfabetização de Adultos e o surgimento de 

movimentos populares e sua extinção em 1965, e por fim, a insistência do governo militar 

em campanhas como a Cruzada da Ação Básica Cristã (ABC) e o MOBRAL. 

Complementando as informações de Gadotti incluímos aqui o momento atual da EJA. 

 

2.1.1 A Educação de Adultos no período da Educação Colonial (1549-1822) e da 

Educação Imperial (1823-1891) 

 

Percebemos neste período que a EJA em todo o seu contexto histórico, se relaciona 

diretamente com o processo de desenvolvimento político e social do país. Acreditamos 

que neste período de conversão dos indígenas pela catequese e pela instrução, foi o início 

para a educação de adultos, em vista da conversão dos índios através do ensino da leitura 

e escrita. 

Segundo Paiva (2003), nesse início da colonização as atividades econômicas não 

havia necessidade de trabalhadores escolarizados. Essa interpretação da autora 

fundamenta os resultados, posteriormente apresentados, da nossa pesquisa, que alguns 

alunos da EJA possuem a visão que a sua formação possibilitará uma inserção ao mercado 

de trabalho. Enfim, parte desses pressupostos históricos reforça a concepção atual da 

educação de adultos voltada para suprir brechas no mercado de trabalho menos elitizado. 

Observamos deste o início que a educação dos adultos estava totalmente ligada com 

a preparação para o mercado de trabalho. De acordo com Pompeu (2010 apud Paiva 

1973), em 1854 iniciou no Brasil a primeira escola de caráter noturno, o seu objetivo 

principal era justamente alfabetizar os trabalhadores. Apesar de Leôncio de Carvalho, em 

1879, estabelecer um decreto para o ensino dos adultos analfabetos. Ocorreu porco tempo 

depois, uma discriminação para esses analfabetos em vista que a Lei Saraiva permite que 

apenas pessoas analfabetas teriam direito a votar. 
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Notamos que a educação para adultos foi crescendo em meio a pensamentos 

opostos, existiam pessoas que acreditavam na necessidade de alfabetizar os adultos e 

pessoas que discriminavam os adultos analfabetos. Isso nos leva a perceber que durante 

esse período a iniciativa de alfabetizar era somente através da catequese, uma ideia 

deixada pelos jesuítas, e não existia uma iniciativa direta voltada para a educação de 

jovens e adultos (SILVA, 2006, p. 11 e 12). 

 

2.1.2 A Educação de Adultos no período da República Velha (1889-1920) e no início 

da industrialização (Anos 20) 

 

Durante esse período começamos a observar a expansão da EJA. Expansão, 

primeiramente simbolizada, pela participação da população. O surgimento das ligas 

contra o analfabetismo, em 1910, demonstrava que a população não aceitava que os 

analfabetos não tivessem o direito de votar. Esse período se destacou como um período 

de intenso debate político sobre a educação como um todo.  

No ano de 1920, foi somente com a participação do povo e com a implantação de 

políticas públicas para a educação de jovens e adultos que a EJA começou a ser vista com 

um novo olhar, não apenas para uma classe de renda baixa, ou como uma preparação para 

o mercado de trabalho, mas também, como uma formadora de cidadãos.  

Percebemos assim, nessa época onde o preconceito era tão nítido, a indignação 

daqueles que eram contra esses preconceitos favorecerem para o surgimento de novas 

inquietações sobre a Educação de Adultos. Nesse período começaram a surgir as escolas 

noturnas para adultos e a educação popular sendo vista como escolarização de adultos 

(SILVA, 2006, p. 13 e 15). 

 

2.1.3 A Educação de Adultos no Período da República Populista (1930-1945) 

 

Após a Revolução de 1930, a história da educação começa a tomar um novo rumo 

devido às mudanças políticas e econômicas oriundas do processo de industrialização. 

Essas mudanças originaram movimentos de renovação, conhecidos com os Pioneiros da 

Educação Nova, que tinha o objetivo de que todos tinham direito a uma educação integral. 

Segundo Paiva (1973, p. 168): 

 

As reformas da década de 20 tratam da educação dos adultos ao mesmo tempo 

em que cuidam da renovação dos sistemas de um modo geral. Somente na 
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Reforma do Distrito Federal ela recebe mais ênfase, renovando-se o ensino dos 

adultos na primeira metade dos anos 30. 

 

Percebemos o início das primeiras campanhas relacionadas com a alfabetização de 

adultos, como práticas de distribuição de cartilhas e folhetos com temas voltados para a 

higiene, saúde, produção e conservação de alimentos. A educação era assim entendida 

em dois parâmetros: uma educação, vista como popular1 e uma educação de adultos, onde 

a primeira se destinava como uma extensão da escola para os filhos de fazendeiros e a 

segunda, voltada para a alfabetização dos próprios trabalhadores com mais de 15 anos 

(SILVA, 2006 p. 16). 

 

2.1.4 A Educação de Adultos no período da Educação Rural (1946-1958) 

 

Durante esse período percebemos que a educação de adultos era somente vista como 

uma educação voltada para o mercado de trabalho, mas sim como uma educação 

assistencialista, preconceituosa e totalmente diferenciada de uma educação de adultos. 

Foi justamente nesse período que aconteceu o I Congresso Nacional de Educação de 

Adultos, em 1947; o surgimento do Serviço de Educação de Adultos (SEA); a I 

Conferência Internacional de Educação de Adultos, em 1949; em 1958, o II Congresso 

Nacional de Educação de Adultos, com a presença de Paulo Freire. 

 Quando analisamos os movimentos citados acima, percebemos que a educação de 

adultos tomou um novo contexto, passando a exercer o papel de uma educação moral com 

o objetivo de qualificar. Entretanto, com o surgimento da Campanha Nacional de 

Erradicação do Analfabetismo (CNEA), a EJA passou novamente a ser vista com outro 

olhar. Os organizadores da CNEA acreditavam que não deveriam somente alfabetizar, 

mas sim oferecer uma educação que viesse a contribuir significativamente para uma 

condição de vida mais favorável tanto para as crianças quanto para os jovens (PANTOJA, 

2008 p. 29). 

 

 

 

_______________________ 

1. Apesar de ter recebido o nome de popular pela autora, esta educação era diferente da Educação Popular 

que surgiu a partir de 1950. 
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É interessante ressaltar que a I Conferência Internacional de Educação de Adultos, em 

1949, na cidade de Elsinore, na Dinamarca, promovida pelo Órgão das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) foi um marco histórico. Teve como título: 

“Educação de Adultos” (AZEVEDO, 2010 p.1). Segundo Irleand (2013, p. 14), um dos 

objetivos dessa Conferência foi possibilitar a da paz mundial e olhar de compreensão no 

mundo. 

De acordo com Ireland (2013, p. 16), a CONFINTEA representa a reunião de vários 

países, onde cada qual relata a situação da educação de adultos em seu país. Ao governo 

cabe assumir e monitorar os compromissos que são tratados e discutidos durante as 

conferências, sendo estes deste o apoio em eventos relacionados com a temática quanto 

ao cumprimento das mesmas.  

Falar sobre a expansão da EJA é trazer a memória a presença marcante de Paulo Freire. 

Em 1958, ocorreu o II Congresso Nacional de Educação de Adultos, no Rio de Janeiro, 

que foi um marco para a trajetória da EJA. Através dos seus pensamentos ocorreu uma 

mudança no conceito do que seria essa Educação de Adultos. 

Freire, com suas ideologias, fez com que as pessoas começassem a ter uma nova visão 

sobre o adulto analfabeto. Ele não era apenas um ser rejeitado e sem valor, mas um ser 

capaz e produtivo. Através dele, conseguiu-se identificar quatro compreensões diferentes 

da educação passadas pela sociedade: a primeira, que a educação era como um antídoto 

a subversão marxista, comunista; a segunda, que a mesma não poderia transparecer para 

os seus o acesso aos direitos que estes tinham mediante a sociedade; a terceira, que ver a 

educação como um meio de construir a democracia verdadeira e, a quarta, a que enxerga 

a educação como um instrumento de ação social e construção da sociedade futura 

(SILVA, 2006 p.. 18). 

 

2.1.5 A Educação de Jovens e Adultos no período dos Anos 60 

 

Esse período caracterizou-se como um período de ascensão da Educação de Jovens e 

Adultos. Através das ideias de Paulo Freire, vários movimentos começaram a surgir pelo 

país. Dentre esses movimentos se encontravam: o Movimento de Cultura Popular (MCP), 

que surgiu em 1960 no Recife e depois se espalhou por várias regiões; o Movimento de 

Educação de Base (MEB), que surgiu em 1961, criada pela Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB); os Centros Populares de Cultura (CPC) que foi difundida por 
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todo o Brasil pela União dos Estudantes de Volante (UNE – Volante), entre 1962-1963 e 

a Campanha Pé No Chão Também Se Aprende A Ler, criada em 1961 na cidade de Natal 

– Rio Grande do Norte.  

Em 1960, também aconteceu a II Conferência Internacional de educação de Adultos, 

em Montreal, no Canadá. Trouxe o título: “A Educação de Adultos em um Mundo 

Mutável” (AZEVEDO, 2010 p. 2). Um dos seus principais resultados foram à 

consolidação da Declaração da Conferência Mundial de Educação de Adultos que traz 

consigo uma discussão sobre o aumento da população mundial, as tecnologias que 

estavam surgindo, as futuras gerações, e que os países mais favorecidos deveriam 

colaborar com os países menos favorecidos. 

O novo conceito que a Educação de Adultos estava adquirindo foi influenciado 

diretamente por Paulo Freire. Após a primeira experiência e conscientização do Sistema 

de Paulo Freire, no MPC em Recife, em 1962, por todo o Brasil começou-se a obter 

experiências voltadas para o processo de alfabetização de adultos. A proposta de Paulo 

Freire não consistia em uma educação de conhecimento pronto passado para o aluno, mas 

sim uma reflexão desse conhecimento e suas transformações.  

Entretanto, o Golpe Militar em 1964 trouxe uma grande destruição no 

desenvolvimento desses movimentos, pois os mesmos foram reprimidos, os seus 

dirigentes foram perseguidos e as suas ideias censuradas. Como resultado de todo esse 

processo de repressão, formou-se o Movimento Brasileiro de Alfabetização – o 

MOBRAL, fundamentado na Lei 5.379, de 15 de novembro de 1967. 

O objetivo principal do MOBRAL era totalmente diferente da proposta que Paulo 

Freire havia experimentado. O interessante era que o MOBRAL passava uma imagem de 

querer erradicar com o analfabetismo, mas na sua essência, o seu objetivo central era 

exterminar qualquer tipo de influência de Paulo Freire na Educação de Adultos. 

Assim, o MOBRAL, em 1970, foi dividido em dois programas: o Programa de 

Alfabetização e o Programa de Educação Integrada (PEI). Logo após, foram surgindo 

diversos programas implantados pelo MOBRAL, como Programa de Alfabetização 

Funcional, Programa de Educação Integrada, MOBRAL Cultural e Programa de 

Profissionalização. A esperança que ele trazia era a possibilidade de acabar com o 

analfabetismo em apenas dez anos.  
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2.1.6 A Educação de Jovens e Adultos no período da Ditadura (1964-1985) 

 

Durante esse período, em meio ao desenvolvimento crescente do País, o Ensino 

Supletivo surgiu com o objetivo de trazer soluções ao processo educativo. De acordo com 

Haddad e Di Pierro (2000) o papel desse ensino era resgatar um ensino, criando um 

modelo diferenciado de escola com o objetivo de formar uma mão de obra qualificada 

para o mercado de trabalho. 

Um ano depois da implementação do Ensino Supletivo, em 1972, aconteceu a III 

Conferência Internacional de Educação de Adultos (III CONFINTEA), em Tóquio no 

Japão, com o título: “O Desenvolvimento de Educação de Adultos: Aspectos e 

Tendências” (AZEVEDO, 2010, p.2). Essa CONFINTEA aborda a necessidade da 

inclusão de jovens e adultos no sistema formal da educação, diante da comprovação de 

que a educação integral não está sendo avalizada pela instituição escolar, percebe-se a 

necessidade de ampliar o sistema escolar para que possam envolver tanto adolescentes 

quanto adultos. 

Em 1985, com a redemocratização do país, aconteceu também a extinção do 

MOBRAL, dando início a Fundação EDUCAR. As características do MOBRAL 

permaneceram no EDUCAR se diferenciando apenas em relação a sua manutenção, em 

vista que o EDUCAR não possuía um suporte financeiro. Neste mesmo ano aconteceu o 

IV CONFINTEA, em Paris na França. Essa CONFINTEA trouxe à luz das discussões o 

direito a todo cidadão o acesso à leitura e escrita. Sendo esse direito embasado numa 

proposta de qualidade promovida pela escola.  

 

2.1.7 A Educação de Jovens e Adultos no período da Redemocratização (dos anos de 

1990 até 2012) 

 

Em 1990, ocorreram várias mudanças no âmbito da educação. Enquanto a UNESCO 

estabeleceu o Ano Internacional da Alfabetização, o Presidente Collor de Melo decidiu 

extinguir com a Fundação EDUCAR e não criou mais nenhum outro empenho que viesse 

assumir o lugar da EDUCAR. Com isso, o governo federal fez pouco caso no processo 

de estabelecer políticas voltadas para a alfabetização de adultos.  

Ainda nesse cenário, surgiram os movimentos em favor da educação de adultos, 

destacando-se o Movimento de Alfabetização (MOVA). Este possuía a mesma visão dos 

movimentos populares: os sujeitos, também como responsáveis pela aprendizagem, 
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propostas relacionadas com a cultura de cada região e olhar atento sobre os adultos 

analfabetos. Neste mesmo ano, surgiu o Plano Nacional de Alfabetização e Cidadania 

(PNAC), mas sua duração só levou um ano. 

Outro evento importante ocorrido em 1990 foi a Conferência Mundial de Educação 

para Todos, realizada em Joimten, na Tailândia. Os seus objetivos principais eram: 

satisfazer as necessidades básicas da aprendizagem, expandir o enfoque, universalizar o 

acesso a educação e promover a equidade, concentrar a atenção na aprendizagem, ampliar 

os meios e os raios de ação da educação básica, propiciar um ambiente adequado à 

aprendizagem e fortalecer as alianças (AZEVEDO, 1998, p. 3). 

Na Conferência Mundial de Educação para Todos assumiu-se o compromisso de 

investir verbas na educação, o governo de Fernando Henrique Cardoso, criou o Plano 

Decenal que estabelecia o acesso à educação para os jovens e adultos analfabetos no 

Ensino Fundamental. Contudo, durante o Governo de Fernando Henrique Cardoso esse 

plano foi abandonado. (HADDAD & DI PIERRO, 2000, p. 121). 

Em 1995, criou-se o Plano Nacional de Formação do Trabalhador (PLANFOR). Este 

plano tinha o objetivo de atender as demandas da educação básica do trabalhador e 

prepará-lo para o mercado de trabalho. Em 1996, na cidade de Natal no Rio Grande do 

Norte, foi realizado o Seminário Nacional de Educação de Jovens e Adultos com o intuito 

de promover uma preparação para a V CONFINTEA, que seria realizado em Hamburgo, 

na Alemanha.  

Nesse mesmo ano, o governo de Fernando Henrique lançou a Nova Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação nacional, Lei de nº 9.394. Essa nova lei trouxe consigo um novo 

olhar para a alfabetização de adultos. Como a diminuição da idade mínima para prestar 

os exames – no Ensino Fundamental, 15 anos e no ensino Médio, 18 anos, a EJA passa a 

ser vista como uma modalidade de ensino da educação básica. 

 Como, em 1997, foi realizada a V Conferência Internacional de Educação de Adultos 

(CONFINTEA V), através da publicação da Declaração de Hamburgo, a UNESCO (1997 

p.1) deixou claro que: 

 

A educação de adultos torna-se mais que um direito: é a chave para o século 

XXI; é tanto consequência do exercício da cidadania como uma plena 

participação na sociedade. Além do mais, é um poderoso argumento em favor 

do desenvolvimento ecológico sustentável, da democracia, da justiça, da 

igualdade entre os sexos, do desenvolvimento socioeconômico e científico, 

além de um requisito fundamental para a construção de um mundo onde a 

violência cede lugar ao diálogo e à cultura de paz baseada na justiça. 
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Nessa V CONFINTEA, intitulada de “Aprendizagem de adultos, uma chave para o 

século XXI”, discutiu-se o direito de todos terem acesso a uma educação continuada 

(AZEVEDO, 2010, p.2). De acordo com Ireland (2013), essa Conferência apresentou 

certa singularidade pelo fato de conter presente representante da sociedade civil e uma 

elaboração de uma perspectiva com objetivos que deveriam ser alcançados nos próximos 

anos. Nesse mesmo ano aconteceu o II Congresso Nacional de Educação, em Belo 

Horizonte – Minas Gerais.  

O descaso relacionado à Educação de Jovens e Adultos é tão notório, que ainda em 

1996, a Emenda Constitucional criou o Fundo de Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), onde a Educação de Jovens e 

Adultos não se enquadraria dentro desta “valorização do Magistério” *. Sua função era 

de reunir todos os recursos angariados  à educação em um único Fundo e depois 

faria a distribuição de acordo com o número de alunos matriculados no Ensino 

Fundamental regular.  

Em 1998, o Conselho dos Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) junto com 

o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) acabaram criando o Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA). Cujo objetivo é de fortalecer o 

mundo rural como território de vida em todas as suas dimensões: econômicas, sociais, 

ambientais, políticas, culturais e éticas. (PRONERA, 2004). 

Em 1999, na cidade do Rio de Janeiro, aconteceu o I Encontro Nacional de Educação 

de Adultos (I ENEJA). Segundo Ireland (2007), esse encontro trouxe um novo olhar sobre 

a educação de jovens e adultos no Brasil, cuja visão estava em contribuir de forma 

significativa a uma melhoria de qualidade desse ensino, em prol de educação para a 

cidadania. 

Ao adentrarmos no Século XXI, percebemos que o governo de Luiz Inácio Lula da 

Silva inda mantinha visão de que era necessário uma reformulação nas políticas públicas 

da Educação para Jovens e Adultos e também, o governo uma necessidade de uma criação 

de um fundo específico para a educação de jovens e adultos.  

Em 2000, além da realização do Fórum Mundial de Educação, em Dakar no Senegal, 

cujo compromisso era alcançar os objetivos e as metas de Educação Para Todos (EPT) 

para cada cidadão e cada sociedade, aconteceu também o II Encontro Nacional de Adultos 

(II ENEJA), realizado em Campina Grande na Paraíba. De acordo com Ireland (2007), 

esse encontro abordou de forma mais abrangente os temas e conceitos relacionados com 
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a Educação de Jovens e Adultos, além de promover ações que visassem uma parceria de 

articulação nacional e internacional.  

Em 2001, o atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva criou o Programa Recomeço 

que oferecia apoio financeiro no Norte Nordeste às cidades que atendiam a EJA no Ensino 

Fundamental. Nesse mesmo ano, aconteceu o III Encontro Nacional de Educação de 

Adultos (III ENEJA), na cidade de São Paulo. De acordo com Ireland (2007), nesse 

encontro pensaram-se mais uma vez no futuro da EJA, discutindo que esta deveria ser 

organizada de forma estrutural para facilitar o seu processo de desenvolvimento. 

Em 2002, aconteceu o IV Encontro Nacional de Educação de Adultos (IV ENEJA), 

que contou com a participação de 12 fóruns estaduais, 03 em processo de formação e 03 

regionais. Entre os temas abordados e discutidos encontram-se as formas de no século 

emergente implantar políticas públicas voltadas para uma educação continuada, a 

aplicação de tecnologias na prática do ensino da EJA, entre outros (IRELAND, 2007 p. 

114). 

Ainda em 2002, aconteceram mudanças que demonstravam a importância da EJA, pois 

no mesmo ano foi publicado a Proposta Curricular para Jovens e Adultos (BRASIL, 

2002), cujo objetivo principal era a construção de uma educação básica para jovens e 

adultos alicerçada em qualidade e formação específica de professores. 

Em 2003, o então governo de Luiz Inácio Lula da Silva, lançou o Programa Brasil 

Alfabetizado. Este programa conseguiu promover três vertentes relacionadas com o 

contexto social da EJA: o Projeto Escola de Fábrica, o PROJOVEM e o Programa de 

Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio para Jovens e Adultos (PROEJA). 

(FRIEDRICH & BENITE & BENITE & PEREIRA, 2010 p. 401). 

Neste mesmo ano aconteceu o CONFINTEA + VI, em Bangcoc, onde os Estados e 

Nações que fazem parte da UNESCO foram convocados a relembrarem o compromisso 

que foi firmado com a EJA na última conferência, em 1997. O V Encontro Nacional de 

Educação de Jovens e Adultos (V ENEJA), abordou compromissos que seriam assumidos 

pelo governo como apoio para um contexto político estável da EJA, como por exemplo, 

o MEC sendo parceiro da EJA (IRELAND, 2007 p. 130). 

Em 2006, foi criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais de Educação (FUNDEB), que tinha o objetivo de 

adequar a distribuição dos investimentos financeiros em todas as áreas da educação, ou 

seja, não somente o Ensino Fundamental e o Ensino Médio teriam subsídios para se 

manter, mas através do FUNDEB a EJA também teria acesso a esses subsídios. 
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Em 2007, lançou-se o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) que 

proporcionou uma mudança no Programa do Brasil Alfabetizado. De acordo com este 

plano, somente professores da rede pública poderiam lecionar na Educação de Adultos, 

além de que esse trabalho seria visto como voluntariado por parte dos professores. 

Marcando o contexto de eventos realizados pela UNESCO, em 2009, aconteceu a VI 

Conferência Internacional de Educação de Adultos, com o tema “Vivendo e Aprendendo 

para um mundo viável: o poder da aprendizagem e da educação de adultos” 

(AZEVEDO, 2010 p. 2). Esta CONFINTEA traçou linhas de orientação de como seriam 

a agenda, ou seja, a perspectiva da educação e aprendizagem de adultos entre 2010 e 2020 

(IRELAND, 2013 p. 16). 

Enfim, em 2012, aconteceu na cidade de Praia em Cabo Verde, uma reunião da Sub – 

regional do Seguimento da CONFINTEA VI. Esta teve por objetivo avaliar o progresso 

e o retrocesso na prática do Quadro de Ação de Belém na região da África. Percebemos 

nesse período que ocorreram mudanças significativas em relação à educação de jovens e 

adultos. Além da criação do CEAAL na América Latina, que proporcionou um novo 

marco na educação de adultos já que ele já estava fundamentado na nova teoria 

educacional da Educação Popular.  

As CONFINTEAs realizadas, a instituição do Ano Internacional da Alfabetização, as 

novas leis que estabelecem novas diretrizes e bases para a EJA, assim como a 

descentralização do MEC com a EJA, o surgimento de várias experiências inovadoras na 

EJA coordenadas por movimentos sociais, a reivindicação desses movimentos para a 

elaboração de uma política pública voltada diretamente para a EJA, enfim, a realização 

das conferências e fóruns regionais que adotam estratégias da EJA como parte integral da 

política global do Estado e de todos os participantes da sociedade. (SILVA, 2006 pag. 

22). 

Relembrando toda essa trajetória histórica, percebemos de uma forma mais clara o 

desenvolvimento das mudanças no âmbito das políticas públicas da EJA, e como essa até 

os dias atuais enfrenta desafios para que se cumpra o que foi estabelecido, e que assim 

venhamos a contemplar uma educação para jovens e adultos com uma visão de qualidade 

e desenvolvimento mais consistente para a sociedade. 
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2.2 Suporte legal da EJA 

 

 

A Lei de Diretrizes e Bases n.º 9/3694-96 estabelece que a Educação para Jovens e 

Adultos seja destinado àqueles que não tiveram oportunidade de dar continuidade aos 

estudos no Ensino Fundamental e Médio. E, para isso, o ensino deve ser gratuito, de 

qualidade, proporcionando oportunidades educacionais vigentes com a realidade e 

condição de vida do trabalhador. 

A Lei de Diretrizes e Bases, em 1996, trouxe a definição que os cidadãos atendidos 

pela educação de jovens e adultos seriam pessoas que participam de uma forma direta ou 

indireta do mercado de trabalho. Essa visão de continuidade e permanência deve-se pela 

ligação da EJA com a classe menos favorecida. Esta escolhe essa modalidade de ensino 

em vista de continuar e concluir mais rapidamente os seus estudos com a visão de 

ingressar no mercado de trabalho, visão manifestada através do senso comum. 

A resolução CNE/CEB n.º 1/2000 prevê Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos. Sendo estas, de caráter obrigatório tanto no Ensino 

Fundamental quanto no Ensino Médio.  

Nesta resolução consta que: 

 

...as situações, os perfis dos estudantes, as faixas etárias e se pautará pelos 

princípios de equidade, diferença e proporcionalidade na apropriação e 

contextualização das diretrizes curriculares nacionais e na proposição de um 

modelo pedagógico próprio, de modo a assegurar:  

I. quanto à equidade, a distribuição específica dos componentes curriculares a 

fim de propiciar um patamar igualitário de formação e restabelecer a igualdade 

de direitos e de oportunidades face ao direito à educação;  

II. quanto à diferença, a identificação e o reconhecimento da alteridade própria 

e inseparável dos jovens e dos adultos em seu processo formativo, da 

valorização do mérito de cada qual e do desenvolvimento de seus 

conhecimentos e valores;  

III. quanto à proporcionalidade, a disposição e alocação adequadas dos 

componentes curriculares face às necessidades próprias da Educação de Jovens 

e Adultos com espaços e tempos nos quais as práticas pedagógicas assegurem 

aos seus estudantes identidade formativa comum aos demais participantes da 

escolarização básica (Art. 5º).  

 

Cabe à Educação de Jovens e Adultos atender ao nível fundamental e nível médio. O 

propósito da EJA é oferecer cursos que atendam ao papel de alfabetizar os jovens e 

adultos através de estruturas baseadas em módulos, ciclos ou etapas, podendo o aluno 

assim concluir dois anos letivos em apenas um. 

 É dever do poder público oferecer a educação para jovens e adultos gratuitamente, 

sendo que, estes mesmo possuem direito sobre esta educação. Mas não são somente 
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instituições públicas que podem oferecê-la. Organizações não-governamentais (ONGs), 

empresas e instituições privadas podem oferecer a EJA. Contudo, àquelas que não 

possuem credenciamento nesse sistema de ensino, conforme manda a legislação, não têm 

validade legal (OEI, 2000, p. 165). 

Obedecendo as orientações metodológicas, segundo o Parecer n.º 11/2000 do CNE, a 

EJA possui três funções. A função reparadora visa não somente uma restituição de 

direitos negados aos jovens e adultos, como uma de uma escola de qualidade, mas 

também algo essencial a vida de todo e qualquer cidadão, como uma educação de 

qualidade, real e social.  

A função equalizadora possibilita aos jovens e adultos inserir-se na sociedade, 

participando desta e fazendo-os se sentir por igual a todos os outros pertencentes a esta 

sociedade. A função qualificadora é mais que uma função, é a essência da própria 

educação de jovens e adultos, pois se refere a uma educação permanente, baseando-se 

num “caráter incompleto do ser humano, cujo potencial de desenvolvimento e de 

adequação pode se atualizar em quadros escolares e não-escolares” (OEI, 2000, p. 166). 
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III - O ensino de Ciências na EJA 

 

É interessante como o ensino de Ciências tem sido observado nos últimos tempos. 

Autores como (CARVALHO, 2006; FREITAS, 2008; POZO, 2009) entre outros 

pesquisadores como (LEITE, 2007; SILVA, 2010; COSTA, 2012) criticam a abordagem 

tradicional que ainda existe no ensino de Ciências, visando o professor como transmissor 

de informações e o aluno como um mero telespectador, obrigado a aprender através da 

memorização. O próprio PCN para o ensino de Ciências ressalta como esse modelo de 

ensino deve ser colocado de lado. 

 Quando analisamos o ensino de Ciências sob esse ponto de vista, percebemos que 

nossa finalidade de professor não é apenas “formar” alunos, transmitindo informações, 

mas sim levá-los a fazer parte desse processo de conhecimento. Tornando-nos 

responsáveis por despertar nos alunos um interesse maior pela disciplina, sem que estes 

não venham caracterizá-la como uma disciplina meramente chata e de memorização.  

 

3.1 A Pesquisa em Ciências na EJA 

 

Primeiramente serão discutidas as dissertações e teses no Banco de Teses da CAPES2. 

E, posteriormente, analisamos os trabalhos publicados nos periódicos da RBE (Revista 

Brasileira de Educação). O motivo da escolha da RBE é pelo seu vínculo com a ANPED3, 

em vista que este possui um Grupo de Trabalho (GT18) sobre a Educação para Jovens e 

Adultos. 

 O objetivo dessa revisão de literatura é verificar o que tem sido produzido na pesquisa 

acadêmica sobre o ensino de Ciência na EJA, por isso, que descrevemos os trabalhos 

realizados que tratam dessa modalidade de ensino. Acreditamos que essa revisão nos 

fornecerá subsídios para uma melhor discussão dos resultados da nossa pesquisa, além de 

nos informar como está sendo a pesquisa no campo da EJA. 

 

 

 

_________________ 
2 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Trata-se de uma agência 

governamental, vinculada ao Ministério da Educação (MEC) que tem como objetivo promover a expansão, 

consolidação dos cursos de pós-graduação Stricto Sensu, ou seja, dos cursos de mestrado e doutorado em 

todo o país.   
3 Associação Nacional de Pós - Graduação e Pesquisa em Educação. 



 

36 

3.1.1 Pesquisa no Banco de Teses e Dissertações da CAPES 

 

No Banco de Dados da CAPES, pesquisamos as dissertações e teses por meio das 

seguintes palavras chaves: EJA + Ciências, Educação de Jovens e Adultos + Ciências, 

EJA + Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos + Ensino Médio. Deixando 

claro, que ao mencionarmos sobre a EJA + Ciências, consequentemente, apareceram 

trabalhos relacionados com o ensino de ciências por investigação. 

No final da pesquisa selecionamos 22 trabalhos de dissertações relacionados com a 

disciplina de Ciências na EJA. Como o nosso objetivo era analisar os trabalhos somente 

na disciplina de Ciências, não foram contados trabalhos relacionados com o ensino de 

Química, Física ou Matemática (em vista, que são também ciências). Após a análise 

desses 22 trabalhos, selecionamos 07 que se enquadram no perfil do nosso tema, 

conforme nos mostra o Quadro 01: 

 

Quadro 01 - Trabalhos selecionados por meio do Banco de Teses e Dissertações (CAPES) 

relacionadas com o ensino de Ciências na EJA 

Ordem Autor Título Ano Instituição 

 

1 

 

Adriana 

Cristina 

Souza Leite 

Visões de Alunos Jovens e 

Adultos acerca de suas 

experiências em aprender 

Ciências 

 

2007 

Universidade 

Federal de 

Educação da 

UFMG 

 

 

2 

 

 

Angela 

Maria Melo 

Pantoja 

O ensino de Ciências e a proposta de 

totalidade do conhecimento: as concepções 

docentes na Educação de Jovens e Adultos do 

Município de Belém 

 

 

2008 

Universidade 

Federal do Paraná 

 

3 

 

José de 

Moraes 

Sousa 

Práticas dialógicas e Cidadania no ensino de 

Ciências: uma experiência educativa com 

mulheres e homens do campo em Curupaiti – 

Viseu/PA 

 

2009 

Universidade 

Federal do Pará 

 

 

4 

 

 

Ana Paula 

Souto Silva 

Situações argumentativas no ensino de 

Ciências da Natureza: 

Um estudo de práticas de um professor em 

formação inicial 

em uma sala de aula de Educação de Jovens e 

Adultos 

 

 

2010 

Universidade 

Federal de 

Educação da 

UFMG 

 

5 

 

 

Sibele 

Ferreira 

Coutinho  

Abordagem histórica e filosófica no ensino de 

Ciências Naturais/Biologia para a EJA 

 

2010 

Universidade de 

Brasília 

Faculdade de 

Educação 

 

6 

Rita Maria 

Reis Costa 

Conversando nas aulas de Ciências: um 

diálogo entre educomunicação e abordagem 

temática na EJA 

 

2012 

 

UNB 
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Continuação do Quadro 01 – Trabalhos selecionados por meio do Banco de Teses e Dissertações 

(CAPES) relacionadas com o ensino de Ciências na EJA 

 

7 

Marina Nunes 

Teixeira 

Soares 

Existir e deixar existir: possíveis contribuições do 

ensino de ciências à educação sexual de jovens e 

adultos à luz de uma abordagem emancipatória de 

ensino 

 

 

2012 

 

Universidade de 

Brasília – UNB 

Fonte: Banco de Teses e Dissertações da CAPES  

 

 

As dissertações encontradas foram publicadas no período de 2007 até 2012. Fizemos 

a análise dessas dissertações em duas dimensões: pesquisa de intervenção (01) e pesquisa 

sobre a prática docente (02). 

Se tratando da dimensão sobre Pesquisa de Intervenção, percebemos a importância de 

dividir em duas áreas: Avaliação de Estratégias Didáticas e Concepção de 

Conhecimento. Se tratando desta primeira área, selecionamos os seguintes trabalhos 

apresentados no Quadro 09: 

 Silva (2010) avaliou a utilização de uma estratégica didática por um professor 

iniciante, que elaborou aulas com o objetivo de levar aos alunos uma aprendizagem 

através de situações argumentativas. Para isso, foram elaboradas sequências 

argumentativas baseadas no Modelo de Toulmin. A presente pesquisa usou como 

metodologia, a Pragma-dialética, que ajudou nas análises dos detalhes das falas dos 

alunos. O professor utilizou em suas aulas a linguagem para promover discussão e 

participação dos alunos nas aulas. Um ponto interessante que essa pesquisa retratou, 

foi justamente a surpresa do professor em perceber que os alunos podem apresentar 

uma lógica diferente da lógica, em si, da Ciência. 

 Pompeu (2010) utilizou uma abordagem histórica e filosófica do Ensino de Ciências 

e de Natureza da Ciência, e o interesse dos alunos da EJA pela disciplina de 

Biologia. A pesquisa foi elaborada em dois momentos: primeiramente, foi 

necessária uma observação da visão dos alunos sobre o ensino de Ciência, os 

conteúdos, as estratégias e os recursos didáticos utilizados. E, no segundo momento, 

foram introduzidas às aulas concepções filosóficas e históricas do ensino e natureza 

de Ciências. Foi uma pesquisa de caráter qualitativo, onde como coleta de dados, a 

pesquisadora utilizou-se de observação participante, questionários, entrevistas e 

grupos focais. Foi utilizada para análise de dados, a Análise de Conteúdo e 

Conversação. A pesquisadora percebeu que a inserção da visão histórica e filosófica 

nas aulas de Ciências aumentou o interesse dos alunos pela disciplina, assim como 
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auxiliou para uma compreensão dos conteúdos. Entretanto, ela salienta que o 

impacto não foi como esperado, devido ao pouco tempo para que tinha para 

trabalhar essa estratégia na sala de aula. 

 Costa (2012) procurou inserir o diálogo proposto por Paulo Freire numa turma de 

7º série da EJA. Percebeu que as aulas de Ciência passaram a ser mais 

comunicativas, com a presença de debates e construção de conhecimento da 

Ciência. A metodologia utilizada foi qualitativa, tipo pesquisa-ação. Como coleta 

de dados, extrato das falas, trechos de trabalhos escritos, gravações de áudios e 

entrevistas semiestruturadas. Como resultado, ela verificou a importância dessa 

estratégia para a construção do conhecimento, e desenvolvimento que a mesma 

forneceu tanto para a autoestima dos alunos quanto a participação e a autonomia do 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 

 Soares (2012) desenvolveu intervenções que tinham o objetivo de levar 

contribuições do Ensino de Ciências para a Educação Sexual na EJA. As atividades 

desenvolvidas se relacionavam diretamente com o corpo, sexualidade, sexo e 

gênero. Os dados da pesquisa foram coletados através dos diálogos, e analisados 

através da Análise de Conteúdo. O resultado desta pesquisa mostrou a necessidade 

de abordar o corpo, gênero e sexualidade nos conteúdos de Ciência, além de 

estimular as discussões nas aulas de Ciências. 

Analisando a segunda área sobre Concepção de Conhecimento, selecionamos o 

trabalho de Leite (2007) que investigou qual era visão dos alunos a respeito da Ciência 

ensinada em sala de aulas, assim como as experiências que os mesmos têm com a 

disciplina. Ela utilizou uma metodologia do tipo qualitativa, com uma característica mais 

naturalista. Sua coleta de dados partiu de entrevistas semiestruturadas com seis 

estudantes, sob três pontos de vista da Ciência, relacionados com seus respectivos 

fundamentos teóricos: concepção de aprendizagem, concepção de aprendizagem em 

Ciência e concepção sobre o que é a natureza da Ciência. Em seus resultados, ela 

constatou que alguns alunos não conseguem atribuir uma relação entre a Ciência em sala 

de aula e a Ciência apresentada na mídia, e também verificou a importância do diálogo 

professor-aluno para o crescimento do processo de aprendizagem da Ciência. 

 

 



 

39 

Em relação as Pesquisas sobre a Prática Docente, selecionamos os seguintes 

trabalhos: 

 Pantoja (2008) abordou sobre a prática dos professores de Ciência da EJA da Rede 

Municipal de Belém. Buscou identificar e compreender quais as concepções que 

essas professoras apresentam, assim como suas visões sobre a sua própria formação 

para o ensino de Ciências e o conhecimento sobre a Proposta de Totalidade de 

Conhecimento. Para isso, foram realizadas entrevistas semi–estruturadas, através 

de uma pesquisa de caráter qualitativa, tipo narrativo, com as professoras. Em seus 

resultados, ela constatou que as próprias professoras mostraram a necessidade de 

uma formação continuada para se aprofundarem sobre a proposta, e também o 

reconhecimento de que algumas não tiveram uma formação específica para o ensino 

de Ciências. 

 Sousa (2009) realizou uma pesquisa com homens e mulheres do campo, numa 

turma da EJA. Investigou se as práticas realizadas em sala de aula contribuem para 

uma formação cidadã desses alunos, proporcionando uma educação dialógica e 

interdisciplinar. Foi caracterizada como pesquisa do tipo qualitativa, com ênfase 

em pesquisa-ação, de uma natureza narrativa. Todas as ações pedagógicas 

desenvolvidas foram totalmente voltadas para a realidade dos alunos do campo. 

Como instrumento de dados, ela utilizou um diário de campo e entrevistas não 

estruturadas. Com bases em suas análises, o pesquisador percebeu como a 

existência do diálogo entre todos os envolvidos na pesquisa gera interação e 

envolvimento, extraindo a ideia de hierarquização entre professores e alunos. 

Todos esses trabalhos demonstram a realidade da EJA e a importância do diálogo, a 

interação grupal, metodologias diferenciadas, participação do professor e atenção à 

concepção do aluno. A presença dessas características se relaciona com a temática da 

nossa pesquisa, principalmente pelas próprias particularidades que a ABP apresenta. 

 

3.1.2 Revista Brasileira de Educação (RBE) 

 

Desde 1995, que a Revista Brasileira de Educação (RBE) traz uma publicação 

trimestral da ANPED e dos artigos inéditos que abordam temas na área de educação. 

Todos os trabalhos apresentados são resultados de pesquisas acadêmicas realizadas em 

várias partes de nosso País. 
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Em virtude da existência do Grupo de Trabalho (GT18) que trata somente de assuntos 

relacionados com a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e da sua vinculação com a 

ANPED, surgiu à motivação e interesse para realizar de uma forma geral desde o início 

da RBE até a sua última publicação, um levantamento de informações sobre os trabalhos 

que veem sendo discutidos e publicados referentes à EJA. 

No levantamento de dados, constatamos que, desde 1997 até o I semestre de 2014, 

foram publicados um total de 18 trabalhos sobre a EJA, especificamente 04 resenhas, 02 

documentos e 12 artigos, conforme nos mostra o Quadro 02 a seguir:  

  

Quadro 02 - Trabalhos apresentados na ANPED e publicados na RBE desde 1997 até o I Semestre 

de 2014 
Tipo de 

Trabalho 

Título Autor Área Ano de 

publicação 

 

 

Artigo 

Considerações sobre a 

política da União para a 

educação de jovens e 

adultos analfabetos 

 

Celso de 

Rui 

Beisiegel 

 

A política da união para a 

EJA 

 

Jan/Fev/Mar/Abr 

1997  

N º 4 

 

 

Artigo 

Alfabetismo e atitudes 

Pesquisa junto a jovens 

e adultos paulistanos 

 

Vera Maria 

Masagão 

Ribeiro 

O processo do alfabetismo 

da EJA no contexto do 

campo de São Paulo 

 

 

Set/Out/Nov/Dez 

1998 Nº 9 

 

 

Artigo 

Jovens e adultos como 

sujeitos de 

conhecimento e 

aprendizagem 

 

 

Marta Kohl 

de Oliveira 

Trata os jovens e adultos 

como sujeitos de 

aprendizagem e 

conhecimento, mas 

também aborda o processo 

de exclusão sofrido pelos 

mesmos. 

 

 

Set/Out/Nov/Dez 

1999 Nº 12 

 

Artigo 

Escolarização de jovens 

e adultos 

Sérgio 

Haddad & 

Maria Di 

Pierro 

O contexto histórico da 

EJA 

 

Mai/Jun/Jul/Ago 

2000 Nº 14 

 

 

Artigo 

Educação ainda que 

tardia: a exclusão da 

escola e a reinserção de 

adultos das camadas 

populares em um 

programa de EJA* 

 

 

Geovânia 

Lúcia dos 

Santos 

 

 

Exclusão social e escolar 

na EJA 

 

 

Set /Out /Nov 

/Dez 2003 Nº 24 

 

 

Artigo 

A construção de saberes 

matemáticos entre 

jovens e adultos do 

Morro de São Carlos* 

 

Maria 

Cecilia de 

Castello 

Branco 

Fantinato 

O conhecimento 

matemático inserido no 

cotidiano do aluno da EJA 

e abordagens sobre a 

etnomatemática. 

 

 

Set /Out /Nov 

/Dez 2004 Nº 27 

 

 

Artigo 

Tramando concepções e 

sentidos para redizer 

o direito à educação de 

jovens e adultos 

 

 

Jane Paiva 

 

 

A prática da EJA nos 

movimentos sociais 

 

 

v. 11 n. 33 

set./dez. 2006 

Fonte: http://www.anped.org.br/rbe/edicoes/numeros-anteriores 

 

 

http://www.anped.org.br/rbe/edicoes/numeros-anteriores
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Continuação do Quadro 02 - Trabalhos apresentados na ANPED e publicados na RBE desde 1997 

até o I Semestre de 2014 

 

 

 

 

Artigo 

A ação de governos locais na 

educação de jovens e adultos 

 

Sérgio Haddad 

Contexto histórico 

sobre o investimento 

do governo na EJA 

 

v. 12 n. 35 

maio/ago. 

2007 

 

 

 

Documento 

Educação de jovens e adultos na 

América Latina: 

políticas de melhoria ou de 

transformação; 

reflexões com vistas à VI 

CONFINTEA 

 

Heribert 

Hinzen & 

Tradução: 

Alexandre 

Fernandez 

Vaz 

 

 

Análise de 

documentos sobre o 

Tema 

 

 

 

v. 14 n. 41 

maio/ago. 

2009 

 

 

 

Documento 

A participação da sociedade 

civil brasileira na educação de 

jovens e adultos e na 

CONFINTEA VI 

 

 

Sérgio 

Haddad 

Análise histórica 

sobre a participação 

da sociedade civil 

na EJA 

 

 

v. 14 n. 41 

maio/ago. 

2009 

 

Resenha 

PAIVA, Jane. Os sentidos do 

direito à educação para jovens 

e adultos. Rio 

de Janeiro: DP et Alii, 2009, 232 

p. 

 

Carlos 

Roberto Jamil 

Cury 

 

  

v. 14 n. 41 

maio/ago. 

2009 
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Continuação do Quadro 02 – Trabalhos apresentados na ANPED e publicados na RBE desde 1997 

até 0 I Semestre de 2014. 

Fonte: http://www.anped.org.br/rbe/edicoes/numeros-anteriores 

 

 

Refletindo sobre o ponto de vista das publicações sobre a EJA percebemos que ainda 

se faz necessário a existência de um número maior de pesquisadores nesta área. Com isso, 

decidimos fazer um levantamento dos temas que são abordados nas publicações 

apresentadas no Quadro 02 acima, de acordo com as seguintes categorias: políticas 

públicas, formação de professor, pesquisa de intervenção, contexto histórico, livro 

didático e alunos da EJA. O objetivo desse levantamento para a nossa pesquisa é buscar 

subsídios para nossa discussão, além de trazer ao leitor, informação sobre esses temas, 

conforme nos mostra o Quadro 03 abaixo: 

 

Quadro 03 – Eixos Temáticos dos trabalhos publicados na RBE 4 

Políticas 

Públicas 

Formação de 

Professor 

Pesquisa  

de 

Intervenção 

Contexto 

Histórico 

Livro 

Didático 

Alunos  

Da 

 EJA 

07 00 02 07 01 01 

 

O contexto histórico e as políticas públicas nos retratam a importância do 

desenvolvimento da EJA que possibilitaram mudanças neste campo de ensino. Entretanto, 

 

 

 

Artigo 

 

Jovens e adultos 

trabalhadores pouco 

escolarizados no Brasil e em 

Portugal: alvos da 

mesma lógica de 

conformidade 

 

 

Sonia Maria 

Rummert & 

Natália Alves 

 

Contexto histórico sobre  

jovens e adultos pouco 

escolarizados tanto no Brasil 

quanto em Portugal 

 

 

 

v. 15 n. 45 

set./dez. 

2010 

 

 

 

Artigo 

Práticas de numeramento 

e relações de gênero: tensões 

e desigualdades nas 

atividades laborais de alunas 

e alunos da EJA 

 

Maria Celeste 

Reis Fernandes 

De Souza & 

Maria Da 

Conceição 

Ferreira 

Reis Fonseca 

 

Atividades laboratoriais 

presentes nos contextos das 

aulas para os alunos da EJA 

 

 

 

 

v. 18 n. 55 

out.-dez. 

2013 

 

 

 

Artigo 

Matemática e texto: práticas 

de numeramento num livro 

didático da educação de 

pessoas 

jovens e adultas* 

 

Paula Resende 

Adelino & 

Maria da 

Conceição 

Ferreira Reis 

Fonseca 

 

A pesquisa em livros 

didáticos na área de 

matemática na EJA 

 

 

v. 19 n. 56 

jan.-mar. 

2014 

http://www.anped.org.br/rbe/edicoes/numeros-anteriores
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percebemos que ainda há uma lacuna quando se trata de pesquisas relacionadas com 

intervenções em sala de aula ou a formação dos professores da EJA. 

A importância destas é justamente nas abordagens metodológicas com estratégias 

investigativas, mas que ainda não se fazem tão presente no cotidiano da EJA. É certo, que 

não podemos generalizar todo um campo de pesquisa apenas pelas publicações na RBE, 

mas em vista da importância e influência que a mesma possui no âmbito educacional e 

especificamente como a EJA nos faz refletir sobre esse assunto. 

3.2 A importância de um ensino de Ciências por investigação na EJA 

 

O aluno da EJA tem possibilidade de descobrir conhecimentos científicos que o 

ajudarão a compreender melhor a sua realidade. Em contato direto com os alunos da 

presente pesquisa, percebemos que muitos trazem para a sala de aula dúvidas do seu 

cotidiano, principalmente quando se trata de assuntos relacionados com a saúde. 

Uma das ferramentas importantes nesse processo é a utilização do diálogo em sala de 

aula, da construção da comunicação entre o professor e o aluno da EJA. Este diálogo deve 

ser uma prática constante em sala de aula, pois o aluno tem que se sentir verdadeiramente 

confiante quando se trata de manter momento de constante diálogo com seu professor. 

Segundo Leite (2007, p. 90) 

 

A nossa leitura é que essa abordagem ao ensino de ciências na EJA poderia ser 

ampliada. Primeiro, porque aparentemente é organizado em torno de apenas 

um dos argumentos para justificar o ensino de ciências, ignorando argumentos 

fundamentais como: o argumento cultural e o argumento humanista. Além 

disso, os parâmetros refletem alguns elementos de uma perspectiva que 

considera esses alunos iguais aos do ensino regular, no que se refere aos 

objetivos de sua aprendizagem sem dar maior destaque a suas especificidades 

e diferenças nos processos de aprendizagem. 

 

Tanto os estudantes da EJA quanto dos alunos em ensino regular noturno, em sua 

maioria, são alunos que passam o dia trabalhando, e por isso já adentram na sala de aula 

com um aspecto cansado e indisposto. Nessa hora existe certa dificuldade para o professor 

em abordar os conteúdos e desenvolver atividades em sala de aula. Por isso, que o ensino 

de Ciências da EJA deve ser baseado em uma perspectiva que desperte no aluno o 

interesse por conhecimentos científicos relacionados com a sua realidade e uma 

motivação intrínseca em aprender a aprender. 

___________________________ 
4 Trabalho apresentado pela pesquisadora, no I CINTEDI (I Congresso Internacional de Educação e 

Inclusão), realizado em Dezembro de 2014 na Universidade Federal de Campina Grande na Paraíba. 
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Percebemos no decorrer dos anos que vários pesquisadores vêm elaborando propostas 

para um ensino de Ciências fundamentado em características de um processo 

investigativo. Ou seja, a prática de aulas onde o papel central não é o professor, mas o 

aluno; a prática de aulas onde o professor se encontra no papel de facilitador de 

informação e o aluno o principal responsável pela sua aprendizagem. 

De acordo com Carvalho (2006) é necessário a participação do professor para que 

aulas com atividades investigativas sejam desenvolvidas em sala de aula. E, para isso, a 

autora sugere três situações para que o objetivo de aulas com caráter investigativo seja 

alcançado: 

1. Problematizar a influência no ensino das concepções de Ciências, de 

Educação e de Ensino de Ciências (...) 

2. Favorecer a vivência de propostas inovadoras e a reflexão crítica e explícita 

das atividades de sala de aula (...) 

3. Introduzir os professores na investigação dos problemas de ensino e 

aprendizagem de Ciências, tendo em vista, superar o distanciamento entre 

contribuições da pesquisa educacional e à sua adoção. 

  

Analisando a contribuição de Carvalho (2006) percebemos que para uma aula ser 

investigativa existe a presença de uma situação problema, de todo um contexto voltado 

para o desenvolvimento das aulas e da participação do professor, que antes de aplicar as 

aulas, o mesmo perceba que é necessário que primeiramente nele o processo de 

investigação seja introduzido para que possa aplicar aos alunos. 

Contudo, para que ocorra esse tipo de aula com investigação, o professor deve procurar 

meios para fundamentar a sua aula, ou seja, é necessário que essa atividade investigativa 

faça sentido para o aluno, isso para que o mesmo saiba o porquê ele está investigando 

sobre aquele determinado assunto. Essa fundamentação será praticada quando o problema 

for exposto e, a sua apresentação possibilitará ao aluno a criação de um novo 

conhecimento (CARVALHO, et al., 2004). 

Sabemos que a Proposta Curricular para o ensino de Ciências na EJA aborda a 

contextualização dos temas geradores e leva o aluno a relacionar a sua realidade de acordo 

com o conteúdo trabalhado em sala de aula. Como os alunos da EJA são em sua maioria 

trabalhadores, a existência de aulas com caráter investigativo tem sido de muita eficácia 

em salas de aula no ensino de Ciências na EJA, como nos mostra os trabalhos de Kutter 

(2010), Sousa (2009), Costa (2008) e Leite (2007). 

Na EJA já se fazem presentes materiais didáticos como, por exemplo, a Coleção Viver 

e Aprender da ONG Ação Educativa, material específico para o I segmento da EJA. 
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Contudo, ainda deixa a desejar quando se trata de material de apoio pedagógico para que 

o professor venha a obter informações de metodologias diferenciadas em sala de aula. 

Essa inserção de aulas investigativas na sala de aula buscará extrair do professor 

mudanças no seu papel dinâmico de dar aulas, levando-o a praticar sua rotina de forma 

diferente. O que nos inquieta sobre a prática do ensino de Ciências por investigação na 

EJA é justamente quando se trata da preparação desse educador. 

 

3.3 Relações entre os pensamentos Freireanos e os pensamentos Deweyanos numa 

proposta para o ensino de Ciências na EJA 

 

Quando conhecemos a diversidade das trajetórias de vida e do caminhar escolar dos 

alunos jovens e adultos, começamos a refletir sobre o processo de exclusão desses alunos 

do sistema tradicional e sobre sua inserção numa nova proposta de educação específica 

para eles. Observamos, através da convivência com alunos da EJA, a necessidade de 

levarmos em consideração suas experiências de vida. 

A proposta de Paulo Freire, que é uma proposta voltada para uma Educação Popular, 

traz a possibilidade de trabalhar diretamente com os alunos jovens e adultos, nos levando 

a debruçar sobre a sua especificidade e adquirir um olhar diferenciado para esses alunos, 

de forma que a dinâmica de aula venha a ser relacionada com o seu cotidiano e seus 

conhecimentos prévios venham a ser compartilhados. 

Não sabemos ao certo, se Paulo Freire (1921-1997) teve acesso às ideias do filósofo 

John Dewey (1859-1952). Entretanto, observamos que os pensamentos de ambos se 

encontram quando se trata da temática: relação professor – aluno e aprendizagem. De 

acordo com Cunha (2011), as ideias Deweyanas reforçam que o aluno precisa ser inserido 

numa situação que venha a despertá-lo a pensar em uma solução prática, e esse esforço 

para solucionar essa situação acrescentará conhecimento ao aluno. 

Os princípios de Dewey reportam que o elemento fundamental da educação é o 

conceito de experiência do aluno, pois através deste o aluno aprende de uma maneira mais 

inteligente.  Os princípios Freireanos partem de um pressuposto onde a voz do aluno é 

parte essencial no processo de desenvolvimento das aulas e de sua aprendizagem e que o 

professor organiza as aulas de acordo com a realidade em que esse aluno está inserido. 

O interessante é que a Educação para Jovens e Adultos trabalha com Temas Geradores, 

que são temas extraídos de uma realidade de vida dos alunos, partindo dos princípios 
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Freireanos e, sendo sua ideia central da experiência de vida dos alunos, de acordo com os 

princípios Deweyanos. 

De acordo com Freire (2011, p.31-32): 

Por isso mesmo 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 -, mas também, como há mais de trinta anos venho 

sugerindo, discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em 

relação com o ensino dos conteúdos. Por que não aproveitar a experiência que 

têm os alunos de viver em áreas da cidade descuidados pelo poder público para 

discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis 

de bem-estar das populações, os lixões e os riscos que oferecem à saúde das 

gentes (...) 

 

Quando trazemos esta proposta para as aulas de Ciências, torna-se claro que o 

importante não é que o professor seja um mero transmissor de conteúdo, mas sim, um ser 

que tem em suas mãos a responsabilidade de despertar no aluno uma relação de 

comunicação/diálogo. A forma como é ensinado os conteúdos de Ciências permitirá ao 

aluno uma aprendizagem mais significativa. Se esse conteúdo for ensinado sem levar em 

consideração a experiência vivida pelo aluno jovem e adulto, longe de sua realidade 

social, não fará parte de uma educação de saber popular. 

De acordo com Dewey (1959, p. 168-169) 

Se tivermos em vista despertar a inteligência e o pensamento e, não, meras 

aquisições de palavras, a primeira apresentação de qualquer matéria na escola 

deve ser o menos acadêmica ou escolástica possível. Para compreender o que 

significa uma experiência ou uma situação empírica, o espírito precisa evocar 

a espécie de situação que se apresenta naturalmente fora da escola – as espécies 

de ocupação que na vida comum provocam o interesse, pondo em jogo a 

atividade. 

  

A proposta elaborada por Dewey abordando a questão da atenção que se deve dar a 

experiência do aluno e sua inserção numa situação problema despertando o seu 

desenvolvimento cognitivo e novas habilidades, leva-nos a refletir sobre um ensino de 

Ciências diferenciado, onde o aluno seja mais estimulado a propor respostas, 

caracterizando assim um ensino de Ciências por investigação. 

Ao trabalhar com Temas Geradores, percebe-se a necessidade de conhecer o aluno e 

considerar o seu contexto social para a elaboração do conteúdo que será trabalhado em 

sala de aula. Sendo assim, não se propõe o desenvolvimento de práticas metodológicas 

com um programa fundamentado na ideia de que os alunos devem somente fazer 

atividades como exercícios de memorização, mas sim práticas que levem esses alunos a 

solucionarem problemas relacionados com seu cotidiano. 
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Segundo Leite (2007 Apud Delicoizov et al. 2002), a utilização dos Temas Geradores 

na educação de jovens e adultos está fundamentado diretamente com as ideias de Paulo 

Freire presente no livro Pedagogia do Oprimido. Freire traz a descrição de três fases onde 

esses Temas devem ser organizados. 

Na primeira fase, chamado de estudo da realidade, o professor faz uma análise crítica 

da realidade do aluno e adquire a percepção de como o conteúdo trabalhado em sala de 

aula está inserido nessa proposta, “percebendo quais as superações, informações, 

habilidades necessárias para dar conta das questões inicialmente colocadas propõem 

atividades que permitam sua conquista” (FREIRE, 2011, p. 167). 

Segundo Mamede (2001), através das ideias de Dewey o pensamento educacional 

deixa de lado a concepção de que a mente do aluno é vazia e necessita ser preenchida de 

informação e o professor o seu principal transmissor de conhecimento, e que o 

conhecimento que o aluno acumulou no decorrer de sua vida não é importante para aquilo 

que ele irá aprender em sala de aula e de que tudo o que for novo para ser aprendido não 

tem conexão com o que já aprendeu (MAMEDE 2001). 

Na segunda fase, caracterizado de estudo da realidade, Freire propõe a organização 

dos Temas Geradores permite ao professor aprofundar o seu conhecimento sobre o tema 

a ser desenvolvido e a organizar as suas atividades de acordo com as propostas 

estabelecidas por essa fase. De acordo com a teoria de Dewey, é necessária uma mudança 

no sistema clássico da educação, estabelecendo novas diretrizes e propondo uma 

educação centrada nas experiências dos alunos. 

Dewey acredita na importância do professor levar em consideração os conhecimentos 

prévios que os alunos possuem, fazendo uma somatória com tudo o que eles vão aprender 

em sala de aula. Pois, não há necessidade da existência de uma motivação externa para 

que haja aprendizagem, mas que essa motivação já se encontra intrínseca com o aluno. 

Apenas, faz-se preciso que o professor desperte essa motivação. 

Na terceira fase, Freire propõe que os Temas Geradores tem o objetivo de aprimorar a 

organização do conhecimento. Momento em que o professor participa de forma dinâmica, 

trazendo ao conhecimento do aluno informações que dizem respeito às atividades que 

serão desenvolvidas em sala de aula. 

Essas informações podem vir acompanhadas com situações problemas, com o objetivo 

de levar o aluno a refletir de uma forma mais ampla sobre o tema que será trabalhado em 

sala de aula. Em sua teoria, Dewey acredita que a construção da educação é baseada em 

um processo contínuo de “reorganização e reconstrução de experiência” (SOUZA, 2011 
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p. 39) onde busca encontrar significados para os problemas enfrentados devido à 

inconstância do mundo. Com isso, a aprendizagem de forma mais significativa se origina 

dos problemas que envolvem dúvidas e excitações. 

Por último, temos “a síntese das duas diferentes visões do mundo”. É um dos 

momentos essenciais para que ocorra a aprendizagem do conteúdo trabalhado, pois, nele 

o conhecimento do professor se junta ao conhecimento do aluno, gerando assim uma 

visão maior do conteúdo, uma ampliação de horizontes e uma troca de informação 

(LEITE Apud DELIZOICOV et. al. 2002). Esta última análise se encontra de acordo com 

a preocupação de Arroyo (2005) que defende de forma explícita a permanência do diálogo 

entre o conhecimento da escola e o conhecimento do aluno, gerando a criação de novas 

hipóteses para os conteúdos. 

De acordo com Penaforte (2001, p. 77), a educação para Dewey é “sinônimo de 

crescimento continuado”. É um processo onde ambos participantes dessa construção 

crescem de forma linear proporcionando uma ampliação de conhecimento, de uma forma 

que tanto aluno quanto professor aprendam com o que está sendo trabalhado em sala de 

aula. 

É interessante observar que nessa perspectiva de ensino há uma troca de 

conhecimentos, estabelecendo um crescimento com uma visão horizontal e não vertical, 

fazendo assim com que tanto o professor quanto o aluno se tornem sujeitos de 

aprendizagem. Nessa visão, a relação professor – aluno de um ponto de vista tradicional 

e autoritário deixa de existir.  

Diante do que foi exposto até o momento, percebemos que a Educação para Jovens e 

Adultos, em sua essência, já possui traços de liberdade para que sejam desenvolvidas 

aulas com propostas investigativas. Na Proposta Curricular para a EJA (BRASIL, 2002, 

p. 80) há um parágrafo que trata justamente da possibilidade de levar o aluno a formular 

questões, solucionar problemas, identificá-lo e criar hipóteses para as soluções destes 

problemas. 

Atualmente, o ensino de Ciências possui tendências pedagógicas mais inovadoras que 

marcam a necessidade de valorizar a experiência dos alunos como peça fundamental para 

o desenvolvimento de atividades em sala de aula.  Podendo assim, também trabalhar a 

interdisciplinaridade, fazendo uma ligação entre as experiências dos alunos jovens e 

adultos com os temas transversais trabalhados durante as aulas (BRASIL, 1999). 

Percebemos que tanto as ideias de Dewey quanto as ideias de Paulo Freire 

compartilham da mesma visão da necessidade de um problema bem elaborado e 
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fundamentado em sala de aula. E, este, só terá validez se for bem aceito pelo aluno, 

provocando-o, fazendo com que o mesmo venha refletir, buscar hipóteses e participar das 

atividades intensamente. E, para tal realização são várias as propostas de atividades com 

caráter investigativo em sala de aula, tais como: práticas experimentais, no campo, ou 

laboratório, ou pesquisa, filmes, entre outros. (CENFOR, 2011, p. 4). 

O Quadro 04 a seguir, nos mostra uma aproximação entre os princípios Freireanos e 

os princípios Deweyanos em relação a uma nova abordagem para a educação. 

Observamos que mesmo em tempos diferentes, as visões de ambos se encontram nos 

aspectos citados. Os princípios Freireanos podem ser vivenciados no contexto das aulas 

de Ciências. Como Freire acreditava numa educação voltada para a libertação, o ensino 

de Ciências na EJA tem também por objetivo educar o aluno de forma que este se sinta 

responsável em participar das decisões voltadas na sociedade, uma formação não somente 

de aprendizagem, mas uma formação cidadã. 

 

Quadro 04 – Relação entre a Educação Clássica, a Proposta de Dewey e os Princípios Freirianos 

 Educação Clássica Educação segundo a 

proposta de Dewey 

Educação segundo os 

princípios de Freire 

 

 

 

Conhecimento 

Era tido como uma 

verdade absoluta 

transmitida pelo 

professor. Onde não se 

importava com o que os 

alunos sabiam, mas sim 

com o que professor 

transmitia. 

Era vista como um 

processo de constante 

construção, reformulação 

e reconstrução. As 

experiências dos alunos 

eram contadas como 

parte desse processo. 

Uma Educação Popular 

voltada especificamente 

para alunos jovens e adultos, 

onde suas experiências de 

vida e seus conhecimentos 

prévios são levados em 

consideração. 

Papel do 

Professor 

Transmissor de 

Conhecimento 

Mediador de 

Conhecimento 

Mediador de Conhecimento 

 

 

Papel do Aluno 

Visto como uma “tábua 

vazia”. Um ser passivo e 

vazio que necessitava 

receber informação. 

Visto como responsável 

pela construção do seu 

conhecimento. Um ser 

ativo, que necessitava 

buscar conhecimento. 

Um ser que necessita de um 

olhar diferenciado e também 

responsável pela sua 

aprendizagem. 

 

Relação 

Professor-

Aluno 

Autoritarismo do 

professor fazendo 

despertar o medo nos 

alunos. 

Igualdade. Ambos 

responsáveis pela 

construção de 

conhecimento. 

Igualdade. Ambos 

responsáveis pela 

construção de 

conhecimento. 

Formas de 

Aprendizagem 
 

Memorística. 

Discursiva, 

demonstrando um 

processo dinâmico. 

Discursiva e Dinâmica. 

  Fonte: Aproximação elaborada pela pesquisadora. 

 

Segundo Andrade (2007, p. 40) a aprendizagem numa perspectiva Deweana, é 

resultado de experiências:  

Na perspectiva de aprendizagem de Dewey, as ideias de envolvimento do 

aprendiz na construção do conhecimento e a importância dos conhecimentos 

prévios estão presentes e têm papel significativo no desenvolvimento da 
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atividade reflexiva, pois uma situação problemática só será resolvida se o aluno 

tiver a percepção da situação como um problema a ser resolvido por ele e que 

o conhecimento que já possui é fator importante para o início das discussões e 

elaboração de guias para a orientação das atividades para a conclusão do 

trabalho. 

 

A utilização na prática escolar dessa relação entre as ideias Freireanas e as ideias 

Deweyanas, leva o aluno a ter uma visão, não somente, de apenas participante de uma 

sociedade, mas também de poder colaborar com essa sociedade de uma forma cidadã e 

responsável. Ao aplicarmos a ABP na realidade da EJA, levaremos o aluno a pesquisar, 

questionar e solucionar situações problemáticas que a sociedade em si apresenta.  
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IV. Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) 

Toda pessoa passa por um processo natural de “resolver problemas”. Essa resolução 

traz à nossa vida experiência e amadurecimento, independente da área. Entretanto, 

quando se trata do contexto da sala de aula uma aprendizagem desenvolvida por meio de 

problemas, oferece ao aluno oportunidades de buscar informações sobre o que se está 

sendo discutido, levando-o a desenvolver habilidades necessárias para uma maior 

memorização do conteúdo. 

No decorrer dos anos muitos termos foram usados para nomear a ABP, incluindo 

aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem investigativa, aprendizagem autênticos 

e aprendizagem por descoberta. Entretanto, a sua forma de atuar permanece a mesma: os 

alunos identificam o problema e criam soluções através de investigação (BENDER, 2014, 

p. 16). 

A ABP traz em sua essência um aprendizado construído a partir da solução de 

problemas, levando o aluno a se tornar responsável pela construção do seu conhecimento, 

além de despertá-lo para um raciocínio mais acentuado quando se trata em criar hipóteses 

para determinadas situações. 

 

4.1 A Aprendizagem Baseada em Problemas como uma metodologia 

diferenciada nas pesquisas acadêmicas 

 

Ouvimos muito sobre a necessidade do professor em desenvolver estratégias 

metodológicas para trabalhar com os alunos, principalmente quando esses alunos são 

jovens e adultos. Por isso, de antemão fizemos uma pesquisa para saber quais os tipos de 

pesquisas realizadas que utilizaram a ABP como uma prática de intervenção.  

Como primeiro passo, consultamos o Banco de Teses e Dissertações da CAPES. 

Sabemos que a ABP é normalmente aplicada no ensino superior e, principalmente, na 

área da saúde. Entretanto, a nossa finalidade é verificar se a ABP já foi aplicada no ensino 

médio e no ensino fundamental. No Portal de Periódicos da CAPES, fizemos dois 

levantamentos: o primeiro, inserindo somente as palavras aprendizagem baseada em 

problemas e, o segundo, as palavras aprendizagem baseada em problemas + ensino de 

ciências. 

Na primeira sequência, encontramos 87 dissertações que envolviam a ABP, entre os 

anos 2003 e 2013. Destas, selecionamos as pesquisas que estavam relacionadas com a 
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ABP e não com resolução de problemas e que foram aplicadas em salas de aulas tanto no 

Ensino Superior quanto no Ensino Médio, conforme demonstra o Quadro 05 e o Quadro 

06: 

 

Quadro 05 - Total de Dissertações sobre aprendizagem baseada em problemas, entre 2003 – 2013 

Ensino 

Superior 

Ensino  

Médio 

Ensino 

Fundamental 

Educação para Jovens e 

Adultos 

21 03 00 00 

  Fonte: Portal de Periódicos da CAPES  

 

Quadro 06 - Total de Dissertações sobre aprendizagem baseada em problemas + ensino de ciências, 

entre 2003 – 2013 

Ensino 

Superior 

Ensino  

Médio 

Ensino 

Fundamental 

Educação para Jovens e 

Adultos 

13 03 00 00 

  Fonte: Portal de Periódicos da CAPES  

 

De acordo com as nossas pesquisas realizadas, não há a existência de trabalhos 

relacionados com a aplicação da ABP no ensino fundamental e na EJA. Por isso, segundo 

as análises realizadas, será a primeira vez que essa metodologia é trabalhada no ensino 

fundamental e para uma turma de jovens e adultos.  

Após esse levantamento de dados, pesquisamos a quantidade de trabalhos realizados 

envolvendo a ABP em dissertações publicadas entre 2003 e 2013, fazendo assim também, 

um levantamento sobre o tema da pesquisa, conforme nos mostra a Tabela 01 na página 

seguinte: 

 

Tabela 01 – Distribuição de Trabalhos realizados sobre a Aprendizagem Baseada em Problemas 

entre os anos 2003 e 2013 
Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ensino Superior 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 3 

Ensino Médio     1 1  1    

Intervenção 1 1 X X X X XX X X X X 

Formação Docente       X  X X  

Quantidade de 

Trabalhos 

1 1 1 2 3 2 3 3 2 2 3 

Total de Trabalhos entre os anos 2003 e 2013: 

24 

 

Tabela 02 – Tipologia das Pesquisas realizadas no ensino Superior e Médio 

Intervenção 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

Formação 

Docente 

        1 1  
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Analisando a Tabela 01 e 02 percebemos que nesse intervalo de 10 anos ainda são 

poucos os trabalhos relacionados com intervenção no ensino médio. Muitos têm visto a 

ABP como uma metodologia diferenciada para ser aplicada em sala de aula. Mesmo 

assim, pesquisas realizadas nesta área, abordando a sua fundamentação teórica, ainda não 

são tão frequentes no ensino médio. Depois da vasta leitura sobre os trabalhos 

selecionados fizemos uma análise e escolhemos 07 trabalhos que nos ajudaria nas 

discussões desta pesquisa, como mostra o Quadro 07 a seguir. 

 

Quadro 07 – Dissertações selecionadas sobre Aprendizagem Baseada em Problemas 

Ordem Autor Título Ano Instituição 

 

 

 

 

1 

 

João Manoel da 

Silva Malheiro 

Panorama da Educação Fundamental e Média 

no Brasil: 

O modelo da Aprendizagem Baseada em 

Problemas como experiência 

na prática docente. 

 

2005 

 

Universidade Federal 

do Pará 

 

 

 

 

2 

Mariana 

Aparecida B. S.  

Possibilidades e limites da aprendizagem 

baseada em problemas 

no ensino médio 

 

2007 

Universidade Estadual 

do Paulista 

Faculdade de Ciências 

 

 

 

 

 

3 

 

Isménia Maria 

Gomes Loureiro 

A Aprendizagem Baseada na Resolução de 

Problemas e a formulação de questões a partir 

de 

contextos problemáticos: Um estudo com 

professores 

e alunos de Física e Química 

 

2008 

 

Universidade de Minho 

Instituto de Educação e 

Psicologia 

 

 

 

4 

Rosana Bárbara 

Gentil 

Aprendizagem Baseada em Problemas: Saúde e 

Educação numa Tessitura Interdisciplinar 

 

2009 

Universidade Cidade de 

São Paulo 

UNICID 

 

 

5 

 

Crisélia Gislane 

Bezerra Santos 

Explorando a Aprendizagem Baseada em 

Problemas no Ensino Médio para tratar de temas 

interdisciplinares a partir das aulas de química 

 

2010 

 

Universidade de São 

Paulo 

 

 

 

 

6 

 

Sidnei de 

Oliveira Sousa 

Aprendizagem baseada em problemas (pbl – 

Problem-based learning): estratégia para o 

Ensino e aprendizagem de algoritmos e 

Conteúdos computacionais 

 

2011 

 

UNESP/Campus de 

Presidente Prudente 

 

 

 

 

7 

Bárbara Cristina 

Oliveira de 

Campos 

A Aprendizagem Baseada em Problemas no 

processo de formação docente do curso de 

Engenharia Biomédica da PUC – SP. 

 

2012 

 

Pontifica Universidade 

Católica de São Paulo 

PUC – SP 

Fonte: Banco de Teses e Dissertações da CAPES  

 

Em seguida, fizemos uma descrição dos aspectos considerados importantes para a 

nossa pesquisa em três dimensões: pesquisa de intervenção (01), pesquisa sobre a prática 

docente (02) e pesquisa bibliográfica (03), conforme mostra a Tabela 03 a seguir: 
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Tabela 03 - Dimensões que abordam as pesquisas selecionadas no Quadro 07 
 

Dimensões 

Quantidade de 

Trabalhos 

 

% 

 

Focos de Análise 

 

Quantidade de 

Trabalhos 

 

Pesquisas de 

Intervenção 

 

05 

 

71,42 

% 

Avaliação de estratégias 

didáticas 

Concepção de 

Conhecimento 

04 

 

 

01 

Prática Docente 01 14,29 

% 

Concepção do Professor 01 

Pesquisa 

Bibliográfica 

 

01 

 

14,29 

% 

 

Análise de documentos 

 

01 

Total 07 100 %  07 

 

Na primeira dimensão, agrupamos os trabalhos que desenvolveram algum tipo de 

intervenção realizada em sala de aula. Percebemos a subdivisão em dois focos de análise: 

avaliação de estratégicas didáticas e concepção de conhecimento. Se tratando em 

avaliação de estratégias didáticas, classificamos as seguintes pesquisas: 

o Malheiro (2005) pesquisou a aprendizagem dos alunos e a concepção dos 

professores a respeito da ABP. Ele conseguiu patrocínios com o objetivo de 

levantar bolsas entre os alunos e professores para durante dois cursos de férias 

experimentarem um ensino fundamentado na ABP. Ele distribuiu questionários 

pré e pós o curso, com o objetivo de avaliar o conhecimento tanto dos alunos 

quanto dos professores. Percebeu nos resultados as dificuldades que os alunos 

tinham em relacionar as aulas práticas com o conteúdo dos livros. Em suma, todos 

concordaram que a ABP seria viável no ensino de Ciências e Biologia. 

o Andrade (2007) desenvolveu uma pesquisa organizada em três fases. 

Primeiramente, além de pesquisas referentes à ABP, ela fez um levantamento de 

dados com professores de universidades que adotam essa metodologia e com 

pesquisadores que desenvolvem atividades no ensino fundamental e médio. Em 

seguida, ela escolheu uma determinada escola, e em aulas de Ciências, ela 

desenvolveu atividades da ABP para aplicar na sala de aula. E, por final, aplicou 

as aulas e verificou um resultado positivo em relação ao uso da ABP nas aulas de 

Ciências. 

o Santos (2010) analisou a possibilidade da ABP promover a interdisciplinaridade 

nas aulas de Química no Ensino Médio, utilizando as Ilhas de Racionalidade (IR) 

utilizando como modelo de trabalho interdisciplinar. Partindo dos pressupostos da 

ABP e das Ilhas de Racionalidade, a pesquisadora elaborou uma situação de 

aprendizagem (SApr) com um determinado tema que envolve a sociedade. Ela 
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percebeu que os alunos adquiriram um conhecimento mais específico em relação 

ao tema, conseguindo abranger conceitos de química, biologia e geografia.  

o Sousa (2011) avaliou a ABP como componente que potencializa o ensino e 

aprendizagem em uma disciplina de Introdução à Computação no primeiro ano de 

um curso de licenciatura em Química, sendo os alunos e o professor – pesquisador 

os seus participantes. Ele desenvolveu aulas com problematização e percebeu 

durante as análises dos dados que os alunos concordavam que a metodologia os 

permitiu criar hipóteses e comparar diversas formas de resolver os problemas. 

Sendo de um ponto de vista positivo para algumas disciplinas, enquanto para 

outras que envolvam cálculos, o uso tradicional é mais compreensível, pois nesse 

caso, há a necessidade da presença do professor no quadro. 

 Logo abaixo se encontra uma pesquisa referente à concepção de conhecimento, quando 

há a aplicação de um questionário técnico para fornecer dados sobre o tema, mas não 

promove uma intervenção nas aulas:  

o Loureiro (2008) através da técnica de inquérito distribuiu um questionário que 

envolvia dois temas científicos diferentes e três tipos de conceitos problemáticos 

para cada um dos temas. Seus participantes foram todos os alunos dos 7º, 9º e 11º 

ano de escolaridade, que frequentavam a disciplina de Ciências e todos os 

professores do Ensino Básico e Ensino Secundário. Todos da rede de ensino 

público. Contudo, ela não fez uma intervenção em sala de aula, apenas analisou o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos através das respostas dos questionários e a 

concepção dos professores sobre o mesmo tema. Ela constatou em seus resultados 

o grau de conhecimento dos professores quando se trata da antecipação de 

questões problemáticas, o que facilitaria assim a implantação de um ensino 

proposto pela ABP.  

     Se tratando da prática docente, analisamos a seguinte pesquisa: 

o Campos (2012) buscou compreender a formação dos docentes que utilizam a ABP 

em sua prática docente e, quais as suas implicações em relação à ABP. Através de 

entrevistas, questionários e análise documental obteve dados que após serem 

analisados, trouxeram um resultado positivo em relação à concepção dos docentes 

em aplicar a ABP como uma metodologia de porte inovadora. Muitos docentes 

declararam que essa metodologia oferecia subsídios para uma aprendizagem de 

forma contextualizada, desenvolvendo nos discentes habilidades e competências 

para a resolução de problemas. 
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A seguinte pesquisa se caracteriza na dimensão de pesquisa bibliográfica: 

o Gentil (2009) teve como objetivo de sua pesquisa ampliar o conhecimento sobre a 

Aprendizagem Baseada em Problemas, privilegiando a área médica do Curso de 

Medicina da Universidade Cidade de São Paulo (UNICID). Por isso, a pesquisadora 

analisa os marcos teóricos que dão sustento ao Projeto Pedagógico do Curso e 

apresenta os pressupostos norteadores da ABP, ampliando assim a sua concepção 

sobre esta metodologia. 

 

4.2 Contexto Histórico da Aprendizagem Baseada em Problemas 

 

Ainda é incipiente um estudo com todo o contexto histórico da ABP. Entretanto, 

autores como Santos (2010) e Campos (2012) nos ajudaram a formar um pequeno 

percurso histórico sobre a ABP. A necessidade de elaborarmos esse percurso é para que 

tenhamos um conhecimento maior sobre o desenvolvimento dessa metodologia tanto nos 

outros países quanto no Brasil e compreender melhor o seu processo de aplicação. 

Segundo Santos (2010 apud CYRINO 2004) o modelo de ensino da ABP foi inspirado 

pelo programa da reforma curricular da Escola de Medicina da Universidade de Case 

Western Reserve, em 1950, que conseguiu agrupar um conjunto de métodos e estratégias 

em um laboratório multidisciplinar. O Quadro 08 a seguir, nos fará acompanhar um pouco 

desse contexto histórico. 

 

Quadro 08 - Trajetória histórica da ABP 

1950 Reforma Curricular da Escola de Medicina da Universidade de Case Western Reserve 

Final da Década de 60 Surgimento da ABP no Canadá, Holanda e Austrália. 

Início da Década de 70 

1974 Universidade de Aalborg (Dinamarca) 

Década de 80 Mudança no cenário mundial 

1984 Escola de Medicina de Harvard 

Década de 90 Surgimento da ABP no Brasil 

 

A Aprendizagem Baseada em Problemas (Problem-basead Learning /PBL) surgiu a 

partir dos anos 60, na Universidade McMaster no Canadá e através das iniciativas de 

instituições como a Universidade de Maastricht, na Holanda e de Newcastle, na Austrália, 

a ABP se espalhou por diversas escolas em vários países. Nas últimas décadas, ela se 

firmou no campo do Ensino Superior na área de saúde, contudo, ultimamente, essa 
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metodologia vem sendo aplicada não somente na área de saúde, mas em diversas áreas e 

também no Ensino Médio (MAMEDE, 2001, p. 27). 

Em 1974, a Universidade de Aalborg, na Dinamarca, começou a utilizar a proposta da 

ABP em sua grade curricular no curso de engenharia, sendo uma das primeiras a realizar 

a implementação na área de Engenharia. Na década de 1980, o cenário mundial sofreu 

modificações, e estas influenciaram no cenário educacional. Como o mercado de trabalho 

visava à formação de profissionais, a educação passou de ser vista apenas como obtenção 

de títulos e passou a se tornar contínua, onde o ser em formação também se 

responsabilizava pelo seu processo de aprendizagem. 

Em 1984, a Escola de Medicina de Harvard, passou a utilizar a ABP como estratégia 

única de proposta de ensino, em vista que, antemão ela já havia feito tentativas e processos 

de avaliação do uso da ABP, percebendo assim a sua eficácia e a implantando na grade 

curricular. No Brasil, em 1997 e 1998, a Faculdade de Medicina de Marília e o Curso de 

Medicina da Universidade Estadual de Londrina, respectivamente, foram às pioneiras no 

país a utilizarem a ABP em sua grade curricular. Contudo, a sua aplicação ainda é um 

pouco restrita, além das universidades citadas anteriormente, a Escola de Saúde Pública 

do Ceará também adotou essa metodologia. Como a tendência é que mais universidades 

se inserem nesse contexto, existe a perspectiva que esse modelo de ensino venha a se 

fazer presente daqui a algum tempo em muitas universidades (MAMEDE, 2001, p. 28). 

 

4.3 Fundamentação Teórica da Aprendizagem Baseada em Problemas 

 

Quando se trata de uma visão construtivista5, o professor não pode em hipótese alguma 

ignorar o conhecimento prévio do aluno, em vista que esse conhecimento será aprimorado 

à medida que este aluno for desenvolvendo atividades que venham a contribuir para o seu 

aprendizado. 

Segundo Perrenoud (2000), a escola não é a única responsável pelo conhecimento 

adquirido do aluno, pois o mesmo não é um ser sem informação, ao contrário deve-se 

levar em consideração todo conhecimento que esse aluno traz, pois através dele a escola 

se coloca à frente das concepções desses alunos, ajudando-o assim a aperfeiçoar esse 

conhecimento. 

 

__________________ 

5 Essa visão é referente a visão que o próprio John Dewey defendeu durante a sua trajetória de vida. 
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É fundamentada nesta visão construtivista que a ABP está alicerçada, sendo que os 

seus idealizadores são o filósofo John Dewey e o psicólogo Jerome Bruner (MAMEDE, 

2001, p. 47). Contudo, é mais precisamente, em John Dewey que a ABP encontra os seus 

fundamentos filosóficos. 

 

4.4  Características da Aprendizagem Baseada em Problemas 

 

Vários autores contribuíram de forma significativa atribuindo características para a 

ABP, tais como: BARROWS (1996), BERBEL (1998), PENAFORTE (2000), 

MAMEDE (2001) e SCHMIDT (2001). As ideias desses autores nos ajudarão a 

compreender como funciona a ABP, contudo, a nossa caracterização da ABP se 

encontrará mais restrita às ideias de BENDER (2014). 

Realizando uma interlocução da compreensão da ABP sob o ponto de vista desses 

autores ampliamos nossa visão e entendimento sobre o processo educativo da ABP. 

Segundo Berbel (1998, p.145, apud SAKAI e LIMA, 1996), a Aprendizagem Baseada 

em Problemas pode também ser compreendida da seguinte forma: 

 

O PBL é o eixo principal do aprendizado teórico do currículo de algumas 

escolas de Medicina, cuja filosofia pedagógica é o aprendizado centrado no 

aluno. É baseado no estudo de problemas propostos com a finalidade de fazer 

com que o aluno estude determinados conteúdos. Embora não constitua a única 

prática pedagógica, predomina para o aprendizado de conteúdos cognitivos e 

integração de disciplinas. Esta metodologia é formativa à medida que estimula 

uma atitude ativa do aluno em busca do conhecimento e não meramente 

informativa como é ocaso da prática pedagógica tradicional.  

 

 

Nesse caso, a ABP teria o papel de oferecer aos alunos habilidades que viessem a ser 

desenvolvidas à medida que eles viessem a aprender a solucionar problemas, onde, nesse 

caso, se aplicaria a solução de problemas clínicos. Entretanto, outra concepção de ABP 

foi desenvolvida por Schmidt (2001 p. 81), onde dizia que “como uma maneira especial 

de adquirir e organizar conhecimentos, não se constituindo, portanto, em uma abordagem 

confinada a formas de educação orientadas para a prática’. 

Sob esse ponto de vista, o autor não tinha uma visão de uma metodologia trabalhando 

os conteúdos de forma isolada, mas sim de uma forma contextualizada, embora “porque 

princípios, ideias e mecanismos não são estudados no abstrato, mas no contexto de uma 

situação concreta, que pode ser reconhecida como relevante e interessante” (SCMIDT, 

2001 p. 87). 
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Fica nítido que a Aprendizagem Baseada em Problemas tenha em sua essência a busca 

de conhecimento através da resolução de problemas. Por isso, segundo Barrows (1996) 

esse método de ensino tem como objetivo a busca de habilidades através da interpretação 

e solução dos problemas propostos, gerando assim uma aprendizagem de forma autônoma 

e crescente devido ao fato de se trabalhar em equipes. 

Para Barrows (1996) a ABP apresenta seis características: uma aprendizagem centrada 

no aluno, essa aprendizagem acontece em pequenos grupos, o papel do professor é de ser 

facilitador ou mediador, o foco da aprendizagem se encontra nos problemas, os problemas 

desenvolvem habilidades nos alunos e o novo conhecimento se dá através da 

aprendizagem auto–diretiva.  

De acordo com Bender (2014 p. 15): 

A ABP é um formato de ensino empolgante e inovador, no qual os alunos 

selecionam muitos aspectos de sua tarefa e são motivados por problemas do 

mundo real que podem e, em muitos casos, irão contribuir para a comunidade. 

 

Diante dessa concepção percebemos que ABP não é somente uma metodologia 

diferenciada para ser trabalhada em sala de aula, mas um papel importante do seu 

desenvolvimento é estabelecer questões que despertem nos alunos não somente um 

aprendizado construtivo, mas um aprendizado que possa ser aplicado no contexto social. 

Bender (2014 p. 32) nos traz uma proposta com as características que a ABP deve 

apresentar, proporcionando uma série de momentos que devem ser abordados durante a 

aplicação dessa proposta de ensino, como nos demonstra o Quadro 09. 

 

Quadro 09 - Características essenciais da ABP, segundo Bender (2014) 

 

 

Âncora 

É o momento onde o professor introduz o assunto de uma forma superficial, 

mas que fornece informações básicas para o aluno e desperte nele o interesse 

pelo que está sendo trabalhado. 

 

Trabalho em equipe 

cooperativo 

Levar o aluno a trabalhar em equipes o proporciona além da interação grupal 

uma aprendizagem mais autêntica. 

Questão motriz É a situação problema que será passada para o aluno. 

 

Feedback e revisão 

Pode ser avaliação que o professor faça em sala de aula ou entre os próprios 

colegas de grupo. 

 

Investigação e 

inovação 

Pode-se, inserido na questão motriz, gerar questões adicionais para uma 

discussão grupal maior. 

 

Oportunidades e 

Reflexão 

Criar oportunidades para que o aluno busque informações e aprimore o seu 

conhecimento. 

 

Processo de 

investigação 

Onde se podem desenvolver linhas de pensamento para que se possa resolver 

a questão motriz. 
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Continuação do Quadro 09 - Características essenciais da ABP, segundo Bender (2014) 

 

Resultados apresentados 

publicamente 

Como a questão motriz deve ser inserida em problemas reais, esses 

resultados podem ser divulgados publicamente na escola ou 

comunidade. 

 

Voz e escolha do aluno 

Eles têm autonomia para resolver a situação e escolher um caminho que 

melhor represente a solução resolvida. 

Fonte: BENDER (2014). 

 

De antemão, em vista à interpretação do Quadro 09, percebemos que o papel do 

professor é totalmente mudado nesse tipo de ensino. De transmissores de conteúdos com 

um papel autoritário, a ABP solicita que o professor seja um facilitador da busca pelo 

conhecimento e oriente nesse caminho da busca à medida que os alunos desencadeiam 

um crescimento maior de aprendizagem (BENDER 2014). 

Não somente Bender (2014) apresenta as características da ABP. Autores como Costa 

(2011) nos traz detalhes de como também uma aula com a ABP pode ser aplicada. Por 

isso, a Figura 01 nos mostra um mapa conceitual que elaboramos de acordo com a 

proposta de ensino da ABP, como Costa (2011) nos descreve. Nela, está detalhado passo 

a passo de como deve ser aplicado a ABP na sala de aula, incluindo todos os seus 

momentos e objetivos. 

 

Figura 01 – Proposta de ensino da ABP 
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4.4.1 O trabalho em Grupos na ABP  

 

O trabalho em grupo da ABP é formado por um grupo de alunos e um facilitador, que 

é o tutor. O professor faz a divisão dos grupos na sala de aula, e em cada grupo ele 

seleciona um aluno para ser um secretário e outro o coordenador (ou líder). O objetivo 

desse grupo é levar os alunos a se interagirem de forma concreta, onde possam 

compartilhar experiências e construir hipóteses para a situação problema exposta pelo 

professor. 

Segundo Bender (2014, p. 49) 

Conforme os alunos ganham experiência em ensino na ABP, eles também se 

tornam mais experientes no trabalho em grupo, pois estão acostumados a 

planejar as atividades em conjunto, a especificar os papéis para vários 

membros do grupo, a trabalhar em grupo para resolver problemas, a apoiar as 

ideias uns dos outros e a oferecer, mutuamente, avaliações de colegas 

apropriadas e úteis. 

 

 

Ao desenvolvermos o trabalho em grupo na turma, percebemos que o mesmo leva os 

alunos a se interagirem mais, aprender a mudar e reconstruir conceitos através da 

concepção do outro. Diante disso, essas características vêm a ser um dos resultados mais 

apreciados e importantes da ABP. Por isso, os professores devem estimular essa etapa da 

forma mais construtiva possível para que os alunos colaborem para que o trabalho em 

grupo venha a ser eficaz. 

Mamede (2001) nos diz que o papel dos grupos tutorias é muito importante não 

somente pelas funções estabelecidas pela proposta, mas como pela troca de experiências 

trocadas entre esses grupos. Percebemos duas características de alunos, quando o trabalho 

se realiza em grupo: àquele que espera que o outro faça a atividade e somente o outro 

participe e aquele que interage, participa e discute. 

 

4.4.2 A função do Tutor / Professor  

 

De acordo com Mamede (2001, p. 30) o tutor  

Tem as funções de estimular o processo de aprendizagem dos estudantes e de 

ajudar o grupo a conduzir o ciclo de atividades do PBL, utilizando-se de 

diversos meios, dentre eles a apresentação de perguntas – e não de respostas, 

como é o papel do professor nos currículos tradicionais- e sugestões. 

 
 

A função de tutor em algumas universidades é o próprio professor que desempenha 

como o caso da Universidade de Maastrich, em outras, esse papel é representado por 
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alunos que já estão em cursos avançados como no caso da Wake Forest University School 

of Medicine (ANDRADE, 2007). 

É através da presença do tutor que os alunos conseguirão ser estimulados para criarem 

estratégias de soluções para os problemas apresentados. Esses tutores também são 

conhecidos como facilitadores, orientando os grupos ou trabalhando com os alunos no 

âmbito individual para uma aprendizagem mais significativa. 

Segundo Bender (2014, p. 49) 

Assumindo o papel de facilitador, os professores devem usar todos os meios 

possíveis para estimular a investigação e recompensar o pensamento inovador 

à medida que os alunos avançam em seu planejamento, pesquisa e 

desenvolvimento de artefatos. 

 

O papel do professor na ABP é ser um facilitador de conhecimento, e não um 

transmissor de conteúdo. O professor não é mais o centro da atenção, o seu papel é 

somente estimular a discussão e facilitar o seu processo. Em segundo lugar, o ambiente 

da sala de aula é modificado, em vista que os alunos não se sentam individualmente, mas 

em pequenos grupos. 

Segundo Sousa (2011, p. 41) quando uma pessoa aparece para observar a sala de aula 

e percebe que o professor não se encontra naquele lugar imaginário no centro da sala, mas 

sim entre os grupos, ajudando a explorarem mais profundamente o problema questionado, 

desperta curiosidade e interesse pela metodologia desenvolvida. 

 

4.4.3 O Problema – Questão Motriz 

 

Para Mamede e Penaforte (2001 p. 29) “o problema é o ponto de partida e o fio 

condutor no processo de aprendizagem na ABP”. É através do problema que todo o 

percurso histórico da ABP é traçado, pois ele deve despertar no aluno o interesse pela 

busca de conhecimento e habilidades para solucionar o que lhe é proposto. 

Esse problema deve partir de uma situação real vivenciada pela sociedade atual ou 

mundial ou através de uma situação que poderia ser real. Em suma, a importância de 

elaborar um problema é crucial no processo da aprendizagem, pois este deve ser 

contextualizado de acordo com a vivência dos alunos.  

Segundo Sousa (2011 p. 45) atualmente existe uma grande dificuldade em se 

compreender o sentido da resolução de problemas. Os problemas apresentados nos livros 

didáticos se demonstram, muitas vezes, apenas como tarefas a serem cumpridas, tanto 

pelo olhar do aluno quanto pelo olhar do professor. Levar o aluno a resolver uma situação 
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problemática em grupo é fazer com que nele sejam desenvolvidas habilidades de 

investigar, de saber dialogar em vista que essa construção se faz em grupo, e buscando 

meios de conseguir informações para a solução desse problema. 

Contextualizar um problema e levá-lo ao interesse do aluno é necessário que o 

professor venha desempenhar técnicas de observação em relação ao aluno. Ainda mais 

quando se trata de alunos jovens e adultos que possuem um dia diferenciado e cansativo. 

Por isso, a necessidade de uma observação contínua e detalhada onde o professor observe 

não somente o comportamento do aluno no momento da resolução do problema e do 

trabalho em grupo, mas também todos os fatores que envolvem e fazem parte desse 

processo de aprendizado. 

Dewey (1959b, p.171) nos relata que 

Devido à ausência de materiais e ocupações que gerem problemas reais, os 

problemas do aluno não são seus; ou antes, são seus unicamente em sua 

qualidade de alunos, mas não em sua qualidade de seres humanos. Daí uma 

lamentável decepção quando se procura aplicar fora do âmbito da escola os 

conhecimentos adquiridos por essa forma. 

 

Dessa forma a filosofia da pedagogia de Dewey nos retrata que o aluno, muitas vezes, 

não sente que o problema exposto pelo professor tem a ver com sua vida, mas ao contrário, 

se sente distante da situação exposta (SOUSA 2011 p. 65). Com isso, Dewey retrata a 

necessidade do problema trabalhado em sala de aula envolver as experiências dos alunos 

e estar inserido dentro do seu contexto social, para que o mesmo sinta que aquela situação 

que lhe é passada tem a ver com a sua vida. 

 

4.4.4 O estudo individual do aluno 

 

Este estudo individual é o momento onde o aluno sozinho tenta buscar informação 

referente ao problema questionado. Com isso, 

Assume-se que são responsabilidades do estudante a identificação de material 

bibliográfico relevante, a decisão sobre o que deve ser estudado e a 

sistematização dos novos conhecimentos para a apresentação subsequente ao 

grupo (MAMEDE, 2001, p. 31). 

 

Em sua pesquisa, Andrade (2005), verificou que a maioria das universidades adota 

essa ideia proposta pela ABP. Segundo ela, poucas universidades oferecem um guia para 

que possa ajudar os alunos, em sua grande parte o aluno é o principal responsável pelo 

seu processo de aprendizagem. Isso vai de encontro com a proposta de Bender (2014, p. 

45) quando diz que 
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Os alunos terão de fazer escolhas com relação a quais atividades eles poderiam 

realizar para facilitar o processo da pesquisa para os seus grupos. Claramente, 

eles devem ter voz, em vários aspectos, sobre como o projeto poderia ser 

realizado, já que são eles que determinarão muitos aspectos organizacionais no 

processo de resolução de problemas, e os professores devem encorajá-los nas 

oportunidades de escolhas por meio da experiência da ABP. 

 

 

 O próprio Dewey (1959a, p.41) trata do papel do professor no processo formativo do 

aluno, em vista que este quando se forma em seu intelecto, conseguirá desenvolver 

habilidades de continuar um determinado trabalho e levá-lo até o fim. Isso quer dizer, que 

o aluno se tornará responsável pelo que ele aprendeu, em vista que aquilo que ele está 

aprendendo é algo próximo do seu cotidiano e suas experiências. 

Quando um professor passa um problema para o aluno, este começa a analisar o 

problema de acordo com sua própria experiência, gerando assim uma proximidade maior 

com o que está sendo investigado. Pois, quando eles contextualizam o problema começam 

a criar hipóteses para a sua solução. 

Vale insistir que após o estudo individual, na ABP, o aluno retorna para o grupo, só 

que agora com as informações que ele conseguiu durante o processo de busca individual. 

Por isso, que é importante perceber que o professor deve ficar atento as hipóteses 

construídas com o conhecimento prévio do aluno, e as hipóteses construídas a partir do 

momento da busca de informações. 

Percebemos assim uma garantia de responsabilidades: ao professor, cabe estimular o 

pensamento crítico e o auto aprendizado do aluno, e ao aluno deve assumir o 

compromisso de pensar nas soluções e não apenas memorizar informações. 

 

4.4.5 O processo de avaliação na ABP 

 

Mamede (2001 apud SCHMITD 1990) retrata a importância do processo de avaliação 

na ABP, no qual existe um caráter progressivo em relação ao aprendizado do aluno. Essa 

avaliação progressiva é realizada a cada etapa concluída da ABP, onde se avalia o 

desempenho do aluno seu processo formativo em cada bloco de unidade. 

Segundo Bender (2014, p. 129) temos que 

Primeiramente, visto que essa abordagem enfatiza a compreensão conceitual 

mais aprofundada e a resolução de problemas, as avaliações tendem a ser mais 

reflexivas do que na sala de aula mais tradicional. Ainda que a avaliação pela 

lembrança de material factual seja certamente um componente de avaliação da 

ABP, como em todas as áreas da educação, outras formas de avaliação são 

usadas mais frequentemente na ABP, e enfatizam a compreensão mais 
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aprofundada, incluindo a autorreflexão, a avaliação de portfólio, a avaliação 

autêntica e a avaliação de colegas, além das avaliações de professores. 

 

Como podemos perceber, são várias as formas de avaliar a aprendizagem de um aluno 

no processo da ABP. Os relatórios individuais, provas e pesquisas escritas conhecidos 

como rubricas, também se enquadram como instrumento de avaliação. De acordo com a 

abordagem de Bender (2014) podemos classificar algumas formas de avaliação como: 

 Avaliação através das rubricas: uma rubrica é um guia de pontuação, onde contém 

alguns critérios estabelecidos pelo professor para verificar a forma de desempenho do 

aluno durante a unidade de análise. 

 Avaliação através de portfólio: o professor pode utilizar uma avaliação através de 

portfólio quando o assunto for muito extenso, por isso usa-se uma forma de resumi-lo. 

 Avaliação de auto – reflexão: a auto avaliação do aluno faz com que o mesmo no 

decorrer do tempo venha a aprimorar o seu papel na pratica da ABP e o desperta para 

uma participação mais assídua na sociedade. Usa-se perguntas fechadas sobre o 

desempenho do aluno durante a unidade, com uma escala numérica, aonde o mesmo 

venha a preenchê-la. 

 Avaliação autêntica: é quando uma auto avaliação passa a adquirir um caráter aberto, 

aonde os professores perguntam abertamente em sala de aula para obterem uma 

resposta mais específica dos alunos sobre um determinado trabalho. 

 Avaliação de colegas: o professor pode utilizar de perguntas fechadas em escalas 

numéricas, perguntas abertas ou os dois tipos de perguntas. Nessa avaliação, o aluno 

avalia o desempenho do seu colega, a sua participação e frequência nas atividades. 

A ABP ressalta a importância da autenticidade dos trabalhos realizados pelos alunos 

em prol dos problemas de um mundo em que eles vivem, e de certo modo que essas 

soluções quando são expostas possibilitem a publicação dessas soluções (BENDER 2014, 

p. 143). São várias as formas de avaliar o aprendizado do aluno numa metodologia da 

ABP. Por isso, cabe ao professor, somente escolher qual estratégia de avaliação que deva 

ser utilizado. 

 

4.5 A diferença entre a metodologia da Resolução de Problemas e a Aprendizagem 

Baseada em Problemas 
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Segundo Berbel (1998, p. 141) existem diferenças singulares entre a Metodologia da 

Problematização e a Aprendizagem Baseada em Problemas. São duas propostas distantes 

que ultimamente vêm sendo adotadas em Escolas de Medicina de algumas instituições do 

País. Ao ouvirmos rapidamente sobre essas propostas metodológicas imaginamos que 

elas poderiam apresentar os mesmos objetivos. Entretanto, não. O que existe em comum 

entre essas propostas é a existência de um problema. Ambas trabalham em prol da 

existência de um problema para que o processo de aprendizado fosse mais 

contextualizado e interativo entre os alunos. Contudo, as diferenças entre elas se 

perpetuam. 

Para a realização da Metodologia da Problematização são necessárias cinco etapas que 

venham a ser desenvolvidas de acordo com a realidade do aluno. Berbel (1998 apud 

BORDENAVE e PEREIRA, 1992), traz ao nosso conhecimento essas cinco etapas: 

1. Observação da Realidade: Nessa etapa, os alunos são estimulados pelo professor 

para que comecem a entender e identificar pontos da realidade sobre àquele conteúdo 

que está sendo trabalhado. Essa observação social e sólida irá consentir que o aluno 

interaja com seus colegas em meio às discussões em grupos. 

2. Pontos – Chaves: Nessa etapa, os alunos passam por um momento de reflexão sobre 

as causas do problema proposto, o porquê da sua existência. A partir do momento que 

esses alunos são levados a uma reflexão de caráter mais crítico e detalhista, começa-

se a anotar os pontos relevantes e determinantes para as causas desse problema. 

3. Teorização: Esta é a etapa do estudo individual e coletivo, é onde o aluno vai buscar 

meios de informação para o problema proposto, dentro de cada ponto – chave já 

definido pelo grupo. 

4. Hipóteses de Solução: Agora é o momento de o aluno criar novas hipóteses em vista 

de toda a informação que ele adquiriu durante os estudos. Essas hipóteses são 

arquitetadas após o estudo mais aprofundado sobre o problema. 

5. Aplicação à Realidade: É o momento social e político da metodologia. Pois, é 

necessário que haja uma prática do que foi estudado, para que o meio e contexto que 

o aluno vivencia possa ser influenciado pelas suas ideias. 

Para a Aprendizagem Baseada em Problemas sabemos que também consistem algumas 

etapas que já estão sendo discutidas no decorrer deste capítulo.  Entretanto, Berbel (1998) 

nos traz algumas características e diferenças entre as duas propostas metodológicas, 

conforme nos mostra o Quadro 10 a seguir: 
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Quadro 10 - Diferenças entre a Resolução de Problemas e a ABP 

 Resolução de Problemas Aprendizagem Baseada em 

Problemas 

 

Proposta 

Metodológica 

Pode ser utilizada para se trabalhar temas de 

algumas disciplinas 

Direciona uma organização 

curricular 

Opção 

Metodológica 

Professor Todo o corpo docente6, 

administrativo e acadêmico 

 

 

Mudanças 

físicas 

necessárias 

Programação da disciplina 

Postura do professor e aluno 

Local de estudo voltado para o contexto social 

Disponibilidade da Biblioteca 

da Escola 

Disponibilidade do laboratório 

da Escola 

Distribuição de temas com 

tempo determinados 

Problema Os alunos que elaboram os problemas  Problemas elaborados por uma 

Comissão 

 

 

Hipóteses 

Elaboradas pelos alunos, contudo elas devem 

ter não somente termos técnicos e científicos, 

mas termos relacionados com o contexto social, 

político e econômico 

 Elaboradas pelos alunos 

Trabalho em 

Grupo 

Ambas trabalham em Grupo  

Estudo Ocorre na etapa da Teorização Ocorre essencialmente na 

Biblioteca 

 

Uso dos 

Resultados 

São utilizados para uma intervenção na 

realidade 

São utilizados para resolver os 

problemas nas práticas dos 

laboratórios ou com pacientes7  

 

 

Fundamentos 

Teóricos 

Filosofia de Práxis  

Pedagogia Libertadora / Problematizadora  

 

 

Escola Ativa 

Métodos Científicos 

  Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora de acordo com a descrição de BERBEL (1998). 

 

Ambas as metodologias possuem uma ligação com um ensino por investigação. 

Entretanto, a ABP apresenta uma organização voltada para uma estrutura curricular, 

envolvendo assim todo o corpo docente, administrativo e acadêmico. Quando falamos 

sobre administrativo relacionamos ao papel de disponibilidade da escola, com o uso da 

Biblioteca e dos laboratórios. Ao contrário, da Resolução de Problemas, que apenas 

necessita da relação professor - aluno. 

 

 

 

 

________________________________ 

6 Para a aplicação em um todo da ABP é necessário a formação de uma comissão pedagógica, onde a 

presença dos professores e coordenadores de curso são fundamentais para a discussão e elaboração do 

problema da unidade. 
7 Nas aplicações da ABP nas universidades ou em escolas que possuem laboratórios científicos, os 

resultados desta aplicação são discutidos e analisados nestes ambientes. 
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V. Caminhos Metodológicos 

Para Ludke & André (2007), a pesquisa não é apenas um recolhimento de dados, mas 

um conjunto de confrontos entre esses dados, fornecendo ao meio acadêmico e ao acesso 

popular às informações coletadas e o conhecimento teórico sobre o assunto. Sendo assim, 

acreditamos que a pesquisa é uma fonte de conhecimento que possibilita uma criação de 

teorias. 

 

5.1 Natureza da Pesquisa 

 

Essa pesquisa se denomina uma pesquisa tipo qualitativa. Segundo Ludke e André 

(2007, p. 12 apud BOGDAN & BIKLEN, 1982), uma pesquisa denominada qualitativa 

apresenta cinco características, dentre elas: que o pesquisador tenha um contato direto 

com o ambiente que será investigado, os sujeitos e as situações em questões. Isso é feito 

através do tempo de estadia no campo da pesquisa com os seus sujeitos. 

Segundo Minayo (1994, p. 21), 

a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, 

nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. 

Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. 

 

5.1.1 Tipologia da Pesquisa 

 

De acordo com Zaballa (1993), quando há modificação na prática do professor 

mudando assim a sua estratégica metodológica, e essa mudança é referente à inserção de 

alguma situação problemática, as aulas deste professor passam a possuir um caráter de 

pesquisa de intervenção. 

Entender esse processo de intervenção pedagógica é se inserir no contexto onde tudo 

o que acontece na sala de aula está inter-relacionado com todos os elementos presentes 

que possam interferir na prática do professor. Por isso, há necessidade de um 

planejamento, aplicação e avaliação.  

Ainda de acordo com Zaballa (1998), esse tipo de intervenção pedagógica acontece 

dividido em dois momentos cruciais: o momento inicial e o momento final da intervenção. 

Caracterizando o momento inicial temos o planejamento. É muito importante que antes 

das aplicações das aulas, o professor separe um tempo para um devido planejamento, 
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levando em consideração os possíveis fatores que poderão ocorrer no caminho. Para o 

momento final, temos o processo de avaliação. O professor necessitará ter em mãos quais 

os critérios que ele irá utilizar para avaliar o desenvolvimento da sua prática de 

intervenção pedagógica. 

 

5.2 Etapas da Intervenção 

 

Essa Pesquisa foi realizada nas aulas de Ciências, em uma turma do Ensino Fundamental 

da EJA. Durante as duas semanas iniciais do mês de Março de 2014, no período da I 

Unidade, realizamos uma observação inicial e interação com a turma de 7ª/8ª A do Tempo 

Formativo II, com o objetivo de conhecer o perfil dos estudantes, analisando seu 

comportamento, interação durante as aulas e a dinâmica de aula da professora. Depois 

desse período de observação, começamos a adaptar a metodologia da Aprendizagem 

Baseada em Problemas nas aulas de Ciências. A pesquisa foi realizada nos meses de 

Março, Abril e Maio, totalizando 16 aulas. 

 

5.2.1 Local da Pesquisa 

 

A presente pesquisa teve origem no município de Jequié, no sudoeste da Bahia, a 360 

km da capital baiana – Salvador, na Br. 116, onde possui várias escolas estaduais e 

municipais que atendem a EJA, conforme nos mostra o Quadro 11. A escolha do nosso 

local de pesquisa8se deu mediante a alguns critérios estabelecidos, tais como: ser uma das 

primeiras escolas a aderir a EJA, possui um quadro relevante de professores que ensinam 

na EJA desde o início da sua inserção na escola, sua localização em um bairro 

movimentado e carente da cidade e pela disponibilidade da direção, coordenação 

pedagógica, secretárias e professores em aderirem a esta pesquisa. 

 

Quadro 11 - Escolas que atendem a EJA em Jequié 

Escolas Estaduais Escolas Municipais 

17 26 

Fonte: Site da EJA9 

_____________________________ 

8    Por questões éticas manteremos em sigilo o nome da escola da pesquisa  

9 www.educacao.cc/eja/supletivo-em-itabuna-jequie-e-lauro-de-freitas-eja-na-bahia. Acessado no dia 

07/09/2014. 

 

http://www.educacao.cc/eja/supletivo-em-itabuna-jequie-e-lauro-de-freitas-eja-na-bahia.%20Acessado%20no%20dia%2007/09/2014
http://www.educacao.cc/eja/supletivo-em-itabuna-jequie-e-lauro-de-freitas-eja-na-bahia.%20Acessado%20no%20dia%2007/09/2014
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A escola foi criada no ano de 1970, no governo de Luís Viana Filho, tendo como 

Secretário de Educação o Professor Edvaldo Boaventura.  Somente, a partir do dia 06 de 

maio de 1981, através do ato de nº 2879, ocorreu a mudança de nome da escola. No 

princípio só atendia da alfabetização até a 4º série. Atualmente atende da 5º a 8º série do 

Ensino Fundamental no turno matutino, da 4º a 5º série no turno vespertino e no turno 

noturno atende a EJA, tanto no Fundamental quanto no Médio. 

Como investigação preliminar, realizamos um levantamento de dados para saber 

quantos alunos foram matriculados no ano de 2014 no turno noturno tanto no Tempo 

Formativo II quanto no Tempo Formativo III, na modalidade da EJA, conforme nos 

mostra o Quadro 12 e o Quadro 13 a seguir: 

 

Quadro 12 - Alunos matriculados no Tempo Formativo II 

Tempo Formativo II, EIXO IV – 5º/6º A 14 alunos 

5 mulheres 9 homens 
 

Tempo Formativo II, EIXO V – 7º/8º A 21 alunos 

8 mulheres 13 homens 
 

Tempo Formativo II, EIXO V – 7º/8º B 22 alunos 

10 mulheres 12 homens 
 

Total de Alunos no Ensino Fundamental – 

Tempo Formativo II 

 

67 alunos 

 

Quadro 13 – Alunos matriculados no Tempo Formativo III 

Tempo Formativo III, EIXO VI – 1º/2º A 24 alunos 

13 mulheres 11 homens 
 

Tempo Formativo III, EIXO VI– 1º/2º B 34 alunos 

20 mulheres 14 homens 
 

Tempo Formativo III, EIXO VII – 3º A 27 alunos 

15 mulheres 12 homens 
 

Tempo Formativo III, EIXO VII – 3º B 17 alunos 

8 mulheres 9 homens 
 

Total de Alunos no Ensino Médio – Tempo 

Formativo III 

 

102 alunos 

 

A escola possui um total de 169 alunos matriculados na EJA. Analisando os aspectos 

físicos da escola, ela se encontra inserida numa categoria de uma escola mediana, onde a 

maioria dos seus alunos fazem parte da classe média baixa da sociedade. Ela possui 7 

salas de aula, uma sala de professores, uma secretaria, um laboratório de informática, um 

refeitório, uma cantina, dois banheiros (masculinos e femininos). 
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5.3 Instrumentos utilizados para a Coleta de Dados 

5.3.1 Questionários 

 

Durante esta pesquisa utilizamos três questionários: o primeiro foi o questionário 

socioeconômico aplicado a todos os alunos da escola, que cursavam a EJA, para nos dar 

informações sobre o perfil e as perspectivas dos estudantes (APÊNDICE A, p. 116). O 

segundo foi aplicado na intenção de conhecer qual a concepção deles sobre as aulas da I 

Unidade (APÊNDICE B, p. 119). O terceiro foi um questionário para os professores da 

EJA, com o objetivo de conhecermos suas concepções tanto sobre a EJA quanto a sua 

dinâmica em sala de aula (APÊNDICE C, p. 120). 

 

5.3.2 Relatórios 

 

Uma das etapas da metodologia da Aprendizagem Baseada em Problemas é justamente 

a produção de relatórios, sejam eles individuais ou em grupos. Através da coleta desses 

relatórios poderemos conhecer melhor a escrita e interpretação dos alunos sobre os 

problemas abordados em sala de aula. Elaboramos não somente relatórios das aulas, mas 

também relatórios que extraíram dos alunos seus pensamentos sobre os assuntos 

trabalhados na unidade. 

De acordo com Bender (2014, p. 133) através desses relatórios, que há muito são 

utilizados em sala de aula, os professores conseguem criar uma lista com critérios 

específicos para o desempenho dos alunos. Por isso, que na presente pesquisa, a produção 

de relatórios foi também uma das principais fontes para a coleta de dados. 

 

5.3.3 Entrevistas semiestruturadas  

 

A entrevista semiestruturada foi utilizada para conhecer melhor as concepções dos 

professores em relação à EJA e sobre a aplicação de metodologias diferenciadas 

trabalhadas em sala de aula. Essa entrevista também foi aplicada aos alunos no final da 

unidade para saber se eles gostaram das aulas com a metodologia da ABP. 

Realizamos dois momentos de entrevistas semiestruturadas: com três professores da 

escola e com os participantes da pesquisa. A primeira entrevista com os professores teve 

o objetivo de saber qual o conhecimento dos mesmos com aulas investigativas e a sua 
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prática pedagógica. A segunda entrevista teve o objetivo de investigar o que os alunos 

acharam da aplicação da metodologia da ABP. 

 

5.3.4 Imagens 

 

As imagens, que são as fotos tiradas durante as práticas fazem parte do processo de 

coleta de dados da pesquisa, sendo que as mesmas foram permitidas legalmente pelos 

alunos, como nos mostra o Termo de Permissão (APÊNDICE D, p. 122). 

 

5.3.5 Gravações das Aulas 

 

A escolha desse instrumento foi para captar informações através das falas, em vista 

que em algum momento poderia passar despercebida. As gravações nos fazem perceber 

melhor quanto o aluno vem progredindo durante as aulas e, para seu efeito, nos leva a 

compreender os momentos que possibilitou essa progressão. 

 

5.3.6 Análises de documentos da Escola 

 

Segundo Ludke e André (1986) podemos considerar como documentos “quaisquer 

materiais escritos que possam ser usados como fonte de informação sobre o 

comportamento humano”. Nesse contexto, se incluem os documentos ou arquivos 

escolares. 

 

5.4 Observação Participante 

 

De acordo com Ludke & André (1986) a observação é um dos pontos cruciais de uma 

pesquisa, pois é através dela que o pesquisador consegue ficar atento aos detalhes que 

muitas vezes, passam despercebidos. A observação consegue fazer com que o 

pesquisador tenha um contato direto com os participantes da pesquisa e com toda a 

situação que está ao seu redor.  O que desperta o interesse é que à medida que o 

pesquisador vai observando os participantes, ele vai analisando o seu modo de falar, 

pensar e agir, permitindo assim, elaborar uma análise interpretativa do mundo que o 

participante vivencia. 
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Com isso, esse processo de investigação não somente aborda uma observação direta, 

mas leva-se a pensar em todo o pressuposto metodológico permitindo ao pesquisador um 

envolvimento total com o que está sendo estudado. Dentre as várias características que 

essa técnica apresenta, optamos por utilizarmos o “observador como participante” 

(LUDKE & ANDRÉ, 1986), onde o mesmo permite aos participantes da pesquisa o 

conhecimento dos objetivos da mesma e a maneira como será desenvolvida. 

 

5.5 Questões éticas 

 

A presente pesquisa procurou obedecer a todas as normas previstas na resolução nº 

196 do Conselho Nacional de Saúde que traz normas e diretrizes para pesquisas que são 

com seres humanos. Reservamos, a identidade dos participantes e do local da pesquisa 

atribuindo um nome fictício para tais. Estes participantes assinaram um termo de livre 

consentimento, onde os objetivos da pesquisa, as atribuições de seus participantes e da 

professora/pesquisadora, o uso dos dados coletados e os riscos da presente pesquisa se 

encontravam inseridos (APÊNDICE E– Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da 

Pesquisa, p. 123). 

 

5.6 O Problema da Unidade  

 

No Ensino Fundamental II da EJA trabalha-se com Temas Geradores ou Eixos 

Temáticos, baseados nos Princípios Freireanos. A disciplina de Ciências Naturais é 

desenvolvida através desses Temas Geradores, tais como: poluição ambiental, doenças 

sexualmente transmissíveis, sustentabilidade, entre outros. Como na I Unidade 

trabalhamos o Tema de DST’s (Doenças Sexualmente Transmissíveis), desenvolvemos a 

situação problema a de acordo com essa temática. 

Com isso, elaboramos a seguinte situação problema Atualmente, através dos meios 

de comunicação, temos acesso às diversas informações. Entretanto, um casal de 

jovens que não têm acesso a essas informações e também não possui um diálogo 

aberto em família, principalmente com os pais, perceberam que em seus órgãos 

genitais apareceram inchaços, caroços e coceira. O que aconteceu com eles? 

Para a elaboração desse problema, partimos dos seguintes pressupostos:  a 

compreensão do aluno na situação apresentada, que o problema ofereça subsídios para 

estabelecer diálogo com o seu parceiro no grupo de estudo; venha a abordar indiretamente 
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sobre o assunto da unidade e esteja inserido na realidade do aluno, com palavras de fácil 

compreensão. 

 

5.7 Adaptando a metodologia da ABP no contexto da EJA 

 

Inicialmente, elaboramos as aulas de Ciências (APÊNDICE F, p. 125) utilizando 

a adaptação da metodologia da ABP.  A Figura 02 a seguir, nos mostra como fizemos 

essa adaptação da ABP no contexto da EJA. 

 

Figura 02 – Adaptação da Metodologia da ABP no contexto da EJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Adaptação da Pesquisadora. 

 

A primeira fase foi a apresentação da situação problema em sala de aula. A mesma 

situação problema foi dada pra os dois grupos, pois o objetivo era que cada grupo viesse 

a proporcionar hipóteses diferentes e, ambos viessem a demonstrar o conhecimento 

prévio e a experiência que possuíam sobre o assunto abordado. 

Após esse contato inicial com a situação problema, fizemos o processo da adaptação 

da ABP na EJA. Em vista, que os alunos não tinham tempo para uma realização de estudo 

individual, elaboramos aulas com caráter de um estudo coletivo. Onde os alunos 

pudessem elaborar novas hipóteses para a solução do problema da unidade. 

Problema 

Estudo em Classe 

Criam hipóteses com 

seus conhecimentos 

prévios 

1º Fase 

2º Fase 

Grupos  

Entre 4 e 6 

alunos 

Tutor: 

Pesquisador

a 

Problema extraído do Tema 

Gerador que será abordado em 

sala de aula 
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Apesar de Bender (2014) defender a ideia da necessidade do aluno construir seu 

próprio conhecimento através do estudo individual, acreditamos também que os alunos 

podem sim construir o seu conhecimento em sala de aula, se tornando responsáveis por 

esse processo. 

Para a análise dessa metodologia, fizemos uma seleção das características de acordo 

com Bauru (2007 apud BARROWS, 1996 e DOCHY, 2003) para que a metodologia da 

ABP venha a ser avaliada. São elas: o aluno como centro da atividade, trabalho em grupo, 

o papel do tutor, a questão problemática, a obtenção de novos conhecimentos através da 

autoaprendizagem, a avaliação através das rubricas e a avaliação através dos trabalhos 

em grupos. 

Para que pudéssemos realizar essa intervenção, com a preocupação de não nos 

distanciarmos desta proposta de avaliação, dividimos a nossa prática em seis fases: 

1. Apresentação do Problema: Conhecer o problema, analisar sua possível solução e 

apresentar novos conhecimentos oriundos deste problema. Esse processo de levar o 

aluno a conhecer o problema, parte do objetivo de suscitar nos alunos o conhecimento 

prévio sobre o assunto abordado e levando-os a alcançar uma nova aprendizagem. 

2. Conhecer as primeiras hipóteses: A próxima fase de solucionar o problema tem o 

objetivo de oferecer oportunidade para o aluno identificar as soluções para o problema, 

formulando as possíveis hipóteses para solucioná-los. 

3. Estabelecer aulas de pesquisa com característica de aulas individuais: Nesta fase, 

foram desenvolvidas aulas com a utilização de pesquisas na internet, de estudo e 

discussão de um artigo científico (APÊNDICE G, p. 128) sobre como a ciência está 

evoluindo neste campo de pesquisa, vídeos sobre as DST’s e slides explicativos 

caracterizando a diferença entre as doenças causadas por vírus, bactérias e fungos. 

Salientamos que o uso desse tempo para o estudo individual em sala de aula, é devido 

a não disposição dos alunos em estudar durante o dia para realizar o estudo individual, 

por isso que optamos por separar aulas com caráter de pesquisa na própria sala de aula. 

4. Formular novas hipóteses: Após o momento de estudo individual citado acima, os 

alunos tornaram a estudar novamente o mesmo problema e a formular novas hipóteses, 

podendo assim apresentar uma abordagem diferente da citada no primeiro contato com 

o problema. 

5. Praticar o novo conhecimento: Após todo esse processo, houve-se a prática do novo 

conhecimento através da distribuição de folhetos informativos em toda a escola e a 

atividade avaliativa da I Unidade. 
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6. Avaliação de acordo a proposta da escola: A nossa proposta é aplicar essa 

intervenção de acordo a realidade da EJA na escola da pesquisa. Por isso, nesta fase, 

elaboramos uma prova com o objetivo de estar de acordo com as regras da escola e, 

sendo usada também como uma ferramenta de avaliação para a nossa discussão. 

7. Avaliação de acordo com a ABP: Essa análise foi feita de acordo com os 

fundamentos teóricos de Bender (2014) sobre as características de uma avaliação sob 

o ponto de vista da ABP. 

 

5.8 Análise Textual Discursiva 

 

Este tipo de análise é entendido como um processo em espiral. A Análise Textual 

Discursiva não acontece de uma forma linear ou constante. Ela tem o efeito de fazer o 

pesquisador avançar na sua leitura da sua pesquisa à medida que vai analisando os dados.  

De acordo com Moraes e Galiazzi (2012, p. 12): 

a análise textual discursiva pode ser compreendida como um processo auto 

organizado de construção de compreensão em que novos entendimentos 

emergem a partir de uma sequência recursiva de três componentes: a 

desconstrução dos textos do “corpus”, a unitarização; o estabelecimento de 

relações entre os elementos unitários, a categorização; o captar o novo 

emergente em que a nova compreensão é comunicada e validada. 

 

Compreendemos assim, que essa análise é caracterizada por um ciclo de elementos 

principais: a unitarização (desmontagem dos textos), a categorização (estabelecimento de 

relações) e o captar do novo emergente. Esses elementos constituem esse ciclo e através 

deles ocorrerão às novas compreensões sobre o que está sendo investigado, conforme nos 

mostra a Figura 03 a seguir: 

 

Figura 03 – Ciclo da Análise Textual Discursiva segundo Moraes e Galiazzi (2007, p. 41) 

 

Fonte: OLIVEIRA (2010). 
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A desmontagem dos textos ou a unitarização é o momento de fragmentar os textos em 

seus detalhes, analisando-o cuidadosamente para alcançar as unidades de análise. Durante 

o desenvolvimento do projeto tivemos a necessidade em atribuir sentidos e significados 

aos textos. Nesta perspectiva, as redações ou relatórios individuais que utilizaremos nas 

aulas serão desfragmentados, de tal forma que os sentidos e significados possam ser 

destacados. Mas, para que esse processo possa ocorrer deveremos assumir uma atitude 

fenomenológica, onde teremos que praticar uma leitura a partir da visão do outro, 

mantendo entre parênteses nossas próprias ideias e teorias. Com isso, percebemos que a 

Análise Textual Discursiva, parte de um conjunto onde se torna impossível uma 

compreensão sem uma teoria. 

Esse estabelecimento de relações, o qual se é conhecido também por categorização, é 

a parte central dessa análise. Após as unidades serem definidas no início da análise, elas 

serão constantemente comparadas, levando assim, a um agrupamento de palavras ou 

elementos semelhantes encontrados no corpus. Através desse processo ocorrerá a 

definição de categorias. Independentemente do método para as escolhas dessas 

categorias, o pesquisador deverá compreender de forma profunda os textos que serão 

analisados. 

Esse captar de um novo emergente é o processo de construção do metatexto (novo 

texto construído a partir das categorias) que serão constituídos pelo pesquisador a partir 

da análise do que foi escrito nos textos e das categorias estabelecidas. Esse é o momento 

do ciclo onde o pesquisador terá que criar argumentos que favoreçam o desenvolvimento 

dos resultados, assim como estabelecer condições para a elaboração de uma escrita 

consistente e clara. 
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VI. Resultados 

 

6.1Matrículas dos Alunos na EJA 

 

Durante as semanais iniciais observamos a frequência dos alunos na sala e assim 

tivemos a curiosidade de analisar quantos alunos da EJA existiam nesta escola, como 

também, quantos realmente estavam comparecendo nas aulas10. Com isso, o Quadro 14 e 

15 a seguir, nos retrata essa realidade encontrada na escola. 

 

Quadro 14 – Alunos matriculados no Tempo Formativo II, Eixos IV e V da EJA 

 5°/6° A 7°/8° A 7°/8° B 

Matriculados 15 26 22 

Desistentes 07 13 06 

Participantes 08 13 16 

 

Quadro 15 – Alunos matriculados no Tempo Formativo III, Eixos V e VI da EJA 

 1°/2° A 1°/2° B 3° A 3° B 

Matriculados 25 34 27 17 

Desistentes 10 18 07 3 

Participantes 15 16 20 14 

 

Analisando o Quadro 14 observamos que do total de alunos matriculados na 5°6°A, 

apenas 65% foram presentes durante a unidade, apresentando um índice de 34,66% de 

desistência. Dos alunos matriculados na 7°/8° A e na 7°/8° B, ocorreu uma presença de 

50% e 32,55%, respectivamente. Apresentando também, um índice de 50% e 86% de 

desistência. Analisando num aspecto geral, 50% dos alunos matriculados nesse período 

não compareceram na sala de aula. 

 

 

 

 

______________________________ 

10 Este levantamento de dados nos permitiu escrever um artigo sobre A mudança no perfil dos alunos da 

EJA, que foi aprovado para ser apresentado no II CONEDU, em Outubro, em Campina Grande – Paraíba. 
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No Quadro 15 percebemos que a realidade dos alunos matriculados no Tempo 

Formativo III não era muito diferente do que no Tempo Formativo II. Numa somatória 

de 103 alunos matriculados, apenas 6,31 % desses alunos estiveram presentes na sala de 

aula, a participação dos alunos no Ensino Médio – Tempo Formativo III era menos 

frequente do que no Ensino Fundamental – Tempo Formativo II. Vale salientar que 

estamos falando da I Unidade do ano de 2014. 

Acreditamos que situações como o excesso de trabalho e a falta de interesse são fatores 

que contribuem para a desistência dos alunos da EJA antes mesmo de iniciar as aulas. Por 

mais que a prática educativa tente influenciar esses jovens a concluírem seus estudos, 

ainda é uma jornada árdua levar esses jovens e adultos a refletirem sobre o seu papel de 

agente de transformação da sociedade. 

Se tratando da turma onde fizemos a intervenção, percebemos que apesar de existir 26 

alunos matriculados, o comparecimento na sala de aula durante o período de intervenção 

foi marcado basicamente pela presença de 13 alunos. Essa realidade nos possibilitou 

formar dois grupos para o desenvolvimento da metodologia da ABP. Apesar da presença 

de alguns alunos, eles participavam das aulas de maneiras intercaladas. Não era algo 

combinado entre eles para faltarem às aulas, apenas coincidiam os dias.  

Tínhamos a presença de oito alunos participantes, com uma margem de oscilação 

muito grande. Por exemplo, o aluno que vinha na quarta, não comparecia na quinta, e o 

da quinta por sua vez, não vinha na quarta, e assim por diante. Por isso, que trabalhamos 

com uma média de oito alunos participantes das aulas em grupos. 

Nas três primeiras semanas de observação tínhamos a presença de 13 alunos 

participantes dos 22 matriculados. Após o período de observação, elaboramos a aula 

inaugural com a apresentação para toda a turma de como seria o processo da aplicação da 

ABP, assim como seria a forma específica de se trabalhar em grupo. 

Contudo, apesar de toda explicação, nas semanas seguintes percebíamos a ausência 

dos alunos na sala. Essa realidade não era somente da nossa turma. Ao observarmos as 

turmas da escola havia, às vezes, quatro a seis alunos presentes em sala de aula. 

Entretanto, isso aumentava ainda mais, a vontade de elaborar as aulas da ABP de uma 

forma contextualizada e dinâmica para que não houvesse mais desistências na turma. 
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6.2 Análises do Questionário Socioeconômico 

 

A importância da aplicação desse questionário visa à busca por uma compreensão 

melhor do contexto social e econômico desses alunos matriculados na EJA. Durante uma 

semana foi passada para os alunos presentes na escola, perguntas objetivando conhecer 

melhor o contexto socioeconômico e suas perspectivas, conforme nos mostra a Tabela 04 

abaixo. Infelizmente, não conseguimos que todos os alunos da escola respondessem ao 

questionário. Dos 155 alunos participantes das aulas, encontramos somente 37 alunos que 

compareceram na escola durante o período de coleta desses dados. 

 

Tabela 04 – Avaliação do questionário socioeconômico aplicado na escola 

 

Gênero 

63,89% Masculino 

36,11% Feminino 

 

 

Qual será sua idade em 31 de dezembro de 

2015? 

50% de 17 a 21 anos 

25% de 21 a 25 anos 

11,11% de 26 a 25anos 

8,33% de 36 a 40 anos 

5,55%% de 41 anos ou mais 

 

Você trabalha durante o dia? 

27,77% Não 

61,11% Sim, regularmente, em tempo integral 

8,33% sim, regularmente, em tempo parcial 

 

Como você avalia ter estudado e trabalhado 

durante seus estudos? 

22,22% Atrapalhou meus estudos 

25% Possibilitou meu crescimento pessoal 

52,77% Não atrapalhou meus estudos 

Indique os motivos que levaram você a 

participar da EJA? 

27,77% Para conseguir o certificado de conclusão 

22,22% Para fazer um curso profissionalizante e 

me preparar para o mercado de trabalho 

19,44% Para continuar meus estudos 

27,77% Porque não posso estudar em período 

regular 

 

Você já cursou a EJA anteriormente? 

55,55% Sim 

44,44% Não 

 

Você consegue fazer as atividades passadas 

para a casa? 

55,55% Sim 

22,22% Não 

22,22% Às vezes 

 

Se tratando da heterogeneidade dos alunos participantes desta pesquisa, acreditamos 

numa diversidade de fatores que levam a presença masculina em destaque. Essa 

característica foi presente também na turma participante da pesquisa. Quando 

realizávamos as atividades em grupos, os mesmos eram formados com a presença maior 

dos homens. Contudo, esse fator não afetou o desenvolvimento das aulas em vista da 

participação dos alunos. 
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O perfil dos alunos matriculados na EJA tem mudado a medida do tempo. Ensinar 

numa sala de aula da EJA era contemplar rostos de pessoas adultas ou idosas. Atualmente, 

ensinar numa sala de aula da EJA é contemplar rostos de jovens trabalhadores com anseio 

de concluir seus estudos e obter uma formação. 

Por isso, quando analisamos a idade dos alunos participantes da pesquisa, percebemos 

a presença maior de jovens do que de adultos e idosos matriculados. Com isso, fizemos 

uma análise de todos os alunos matriculados na EJA para que venhamos a conhecer esse 

novo perfil da EJA. 

O Gráfico 01 logo abaixo, nos mostra na linha horizontal o ano do nascimento dos 

alunos matriculados, percebemos que poucos são os alunos acima de 30 anos ou idosos. 

Por exemplo o aluno mais velho, matriculado no Tempo Formativo II, nasceu no ano de 

1967, possuindo 47 anos, notamos assim uma crescente matrícula de alunos jovens, 

trazendo um novo olhar sobre o perfil dos alunos da EJA. 

 

Gráfico 01 – Idade dos alunos matriculados no Tempo Formativo II, Eixos IV e V 

 

 

Gráfico 02 – Idade dos alunos matriculados no Tempo Formativo III, Eixos V e VI 
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Quando analisamos o Gráfico 02, o aluno mais velho matriculado na EJA possui 70 

anos. De um total de 155 alunos matriculados na EJA, mais de 80% são alunos que estão 

entre dezenove e vinte e três anos. Um dos fatores para essa variação de alunos, é que 

cada vez mais, a própria sociedade fornece informações voltadas para o mercado de 

trabalho, e que este mercado requer pessoas que tenham iniciativa própria. Por isso, que 

a matrícula desses jovens trabalhadores no ensino noturno, seja EJA ou não, está cada vez 

com uma demanda maior. 

Quando se trata do trabalho diário, percebemos que há um reflexo intrínseco com as 

realizações dos trabalhos para casa. Mais de 60% dos alunos trabalham de forma integral, 

numa jornada de 08 horas diárias, e mais de 55% responderam que, devido a sua rotina 

de trabalho, não há uma realização das atividades passadas para casa, fato comprovado 

através das falas dos professores descritas no decorrer desta discussão. Isso nos leva a 

refletir numa educação para jovens e adultos centrada em atividades realidades em classe, 

em vista que a maioria dos jovens não realizam atividades extraclasses devido ao fator 

tempo. 

A Proposta Curricular nos apresenta a seguinte orientação: 

A escolarização deve proporcionar aos alunos 

jovens e adultos, inseridos em uma sociedade letrada, 

a possibilidade de analisar, criticar e enfrentar 

questões que fazem parte de seu contexto. Mas isso 

não basta. É preciso também contribuir para sua 

formação intelectual, estimulando seu pensamento, 

seu raciocínio, para que possam transferir 

aprendizagens de uma situação a outra, abstraindo 

propriedades, fazendo generalizações, usando 

conhecimentos em novos contextos. (BRASIL, 1997, 

p.89). 

 

Quando analisamos as respostas dos alunos participantes desse questionário, 

compreendemos que a visão da EJA para esses jovens é uma educação voltada para o 

mercado de trabalho. O que nos traz inquietações sobre essa maneira de enxergar a EJA 

como uma simples oportunidade para a inserção na sociedade como uma mão de obra 

ativa, e não como um cidadão ativo que contribuirá com pensamentos, reflexões e atitudes 

diferenciadas na sociedade. 

Entretanto, para que esses jovens e adultos trabalhadores possam obter uma formação 

e ampliarem as suas informações é preciso que a escola assuma esse papel de ofertar uma 

educação com o objetivo de constituir nesses alunos atitudes de cidadãos críticos. Não 

podemos lançar um olhar sobre a EJA de uma educação vista como um ensino reparador 

de um tempo perdido, mas sim como uma educação formadora de cidadãos. 
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No decorrer dessa convivência, aprendemos a olhar a presença desses alunos tão 

jovens na EJA como sujeitos em potencial. Jovens, com anseios e sonhos, e que não 

devem ser menosprezados. Apenas, confiamos na formação desses jovens alunos não 

somente para o mercado de trabalho, mas sim também para uma formação acadêmica. 

 

6.3 Características da Turma Participante 

 

Elaboramos no Quadro 16 abaixo, um perfil da turma participante desta pesquisa. Esse 

perfil é importante, pois servirá para que possamos compreender o desenvolvimento tanto 

individual quanto coletivo dos alunos no decorrer da unidade. Essa ação de observação 

das características da turma nos permitiu obter informações necessárias e importantes 

para a discussão dos resultados e análises dos mesmos e um olhar diferenciado sobre esta 

intervenção. 

 

  Quadro 16 – Características dos alunos da Turma11 

 

Aluno 

 

Idade 

 

Gênero 

 

Possui 

Trabalho? 

Já participou 

da EJA 

antes? 

Características 

apresentadas em sala de 

aula 

 

D01 

 

19 anos 

 

F 

 

Não 

 

Sim 

Retraída, Distraída 

Desinteressada 

 

E02 

 

19 anos 

 

F 

 

Não 

 

Sim 

Desinteressada 

Descompromissada e não 

participa de nenhum grupo 

 

Er03 20 anos M Sim Sim Participativo e Interessado 

F03 20 anos F Sim Sim Participativa e Interessada 

 

Jr04 

 

19 anos 

 

M 

 

Sim 

 

Sim 

Participativo, Bem humorado 

 e Conversador 

 

Jj05 

 

19 anos 

 

M 

 

Sim 

 

Não 

Compromissado, 

Participativo e Interessado 

 

M06 

 

20 anos 

 

M 

 

Sim 

 

Sim 

Compromissado, 

Participativo e Interessado 

 

Ma07 

 

19 anos 

 

M 

 

Sim 

 

Sim 

Compromissado, 

Participativo e Interessado 

P08 19 anos F Não Sim Interessada 

 

R09 

 

21 anos 

 

M 

 

Sim 

 

Sim 

Compromissado, 

Participativo e Interessado 

 

Rb10 

 

24 anos 

 

M 

 

Sim 

 

Sim 

Compromissado 

Participativo 

Interessado 

Ro11 21 anos F Não Sim Interessada e Compromissada 

S12 17 anos F Não Sim Interessada e Compromissada 

 

 

________________________________ 
11 Os alunos participantes da pesquisa são representados por símbolo para discrição da sua identidade. 
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  Continuação do Quadro 16 – Características dos alunos da Turma 
 

V13 

 

21 anos 

 

M 

 

Sim 

 

Sim 

Compromissado, 

Participativo e Interessado 

W14 21 anos M Sim Sim Compromissado, 

Participativo e Interessado 

Total de 

Alunos 

 

14 

 

Podemos observar que a idade dos alunos da turma, apresentados no Quadro 16 nos 

confirma essa a mudança de perfil das turmas da EJA anteriormente apresentado, 

conforme nos mostra o Gráfico 01 e 02. Expomos isso, pela nossa própria vivência 

durante o magistério e os estágios na graduação. Os alunos, em sua grande parte, eram 

idosos e trabalhadores.  

Se tratando do perfil de alunos participantes da ABP, ainda não se encontrou na 

literatura características de como seriam esse perfil. Entretanto, pressupomos que como 

a ABP começou em universidades, o perfil dos alunos de universidades geralmente é 

jovem, supomos que uma igualdade entre a faixa etária desta turma da EJA com a faixa 

etária de alunos universitários. 

Na questão Gênero, observamos que na turma existiam 08 homens e 06 mulheres. 

Contudo, quando havia uma participação irregular da turma, os grupos eram formados 

mais por homens do que por mulheres. Dentre elas, somente duas, tinham uma letra 

legível e conseguiam apresentar um raciocínio rápido para a compreensão dos assuntos. 

A elaboração desse Quadro 16 nos permitiu analisar, atenciosamente, o perfil desses 

alunos para que pudéssemos elaborar a nossa intervenção com bastante cautela e, 

sobretudo, de uma forma onde esses alunos compreendessem tanto o problema da 

Unidade, assim como, esta seria trabalhada. Por isso, que esse período de observação foi 

fundamental para ajudar na elaboração do Problema, para que o mesmo fosse 

compreensível para toda a turma. 

Porém, dos 14 jovens participantes, somente quatro apresentavam um conhecimento 

maior, um desenvolvimento na fala e na escrita. Alguns, com dificuldade de leitura, com 

raciocínio lento e a escrita poucos desenvolvidos. Mas, mesmo assim, a turma 

apresentava uma vontade muito própria de continuar os estudos e se apropriar de uma 

formação mais consistente. 
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6.4 Análise e discussão no período de Observação Participante  

 

6.4.1 Período de Observação 

 

No início da nossa intervenção passamos duas semanas em um período de observação 

participante. Esta foi realizada no período que a professora da turma estava ministrando 

as aulas e foi de fundamental importância para refletir melhor como seria o processo de 

desenvolvimento das aulas de Ciências desta unidade. 

No primeiro contato com a Turma de 7º/8ºA da EJA, notamos o primeiro fator 

limitante para o desenvolvimento das aulas com a ABP: o tempo. As aulas são 

programadas para iniciar as 19:00h, entretanto devido ao horário da merenda escolar, que 

serve às 19:00h até às 19:15h, os professores iniciam suas aulas a partir das 19:15h, 

restando apenas 25 minutos em sala de aula. Quando a professora iniciou o processo de 

chamada, percebemos que dos 21 alunos matriculados, somente 14 se faziam presentes. 

 

6.4.1.2 Concepções dos alunos sobre Ciências 

 

A professora nos ofereceu uma oportunidade pra que viéssemos a conhecer a visão dos 

alunos sobre Ciências. Com isso, formulamos duas perguntas com o objetivo de analisar 

as concepções dos alunos sobre Ciências, para que assim tenhamos um conhecimento 

maior da turma e de como elaboraremos as nossas aulas da ABP de uma forma mais 

consistente e inserida na realidade dos alunos. O Quadro 17 abaixo nos traz essas 

concepções: 

 

Quadro 17 – Concepções dos Alunos sobre Ciências 

Em sua opinião, a palavra Ciências está relacionada com que? 

 Corpo Humano 

 Plantas 

 Seres vivos 

 Meio Ambiente 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora 

 

O nosso papel em analisar primeiramente as concepções dos alunos sobre Ciências é 

justamente conhecer as suas percepções para que possamos promover nos alunos a 

aprendizagem em Ciências. Nesse contexto, como pesquisadores, nosso papel não é 



 

86 

somente conhecer o que esses alunos construíram sobre Ciências no decorrer dos anos de 

seu processo escolar, mas também conhecermos quais as suas visões sobre Ciências. 

É interessante observarmos que muitas vezes, a concepção de Ciências é passada de 

uma maneira muito longe da realidade do aluno. Ou seja, para os estudantes, a Ciências, 

é vista como “aquilo que é feito em laboratório”, e não como uma área também voltada 

para questões sociais. Por isso, que a EJA apresenta uma proposta curricular para o ensino 

de Ciências inserida na realidade do aluno, para que o mesmo venha a compreender 

Ciências relacionada com seu cotidiano. 

Entretanto, podemos perceber nas respostas dos alunos, que os mesmos possuem uma 

concepção de Ciências totalmente interligadas com a natureza, de forma que, fica-se 

claro, uma não compreensão da dimensão da palavra Ciências inserida nas áreas de física 

e química, mas somente nas áreas de ciências naturais. Isso, pode-se ser pelo fato de como 

esses alunos ainda estão no Tempo Formativo II, não tiveram contato com as disciplinas 

de exatas. 

 

6.4.1.3 Perspectivas dos alunos sobre as aulas de Ciências 

 

Questionamos também aos alunos como eles gostariam que fossem as aulas de 

Ciências nesta unidade. O interessante é que percebemos, através das falas dos alunos, a 

ansiedade dos mesmos em aprender Ciência de uma forma diferente. Os comentários dos 

alunos, demonstrados no Quadro 18 a seguir, se enquadram dentro dos objetivos 

abordados na ABP: 

 

  Quadro 18 – Perspectivas dos alunos sobre as aulas de Ciências 

Como você gostaria que fossem as aulas de Ciências nesta Unidade? 

 Mais fácil 

 Aulas descontraídas 

 Com livros (material didático) 

 Vídeos sobre os assuntos 

 Debates 

 Pesquisa 

  Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora 

 

Estabelecendo com os alunos um diálogo mais aberto, transcritos posteriormente, 

analisamos que os mesmos têm vontade de aprender, visualizar e ver “Ciências” durante 

o seu processo de aprendizagem. E, ainda assim, conseguimos caracterizar a proposta da 
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ABP inserida nessas falas, tanto devido à forma que leva os alunos a interagirem (com 

debates e pesquisas) quanto às aulas práticas que seriam exercitadas. 

Abaixo, seguem algumas transcrições, dos comentários dos alunos sobre o que estava 

sendo questionado: 

“Seria tão bom se a gente tivesse livro, né? Para conhecer mais...” (Ro11) 

“Sair da escola! Visitar lugares que tivesse Ciências.” (Ma07) 

“Aprender aqueles nomes complicados...” (Jj05) 

É interessante observar o comentário do aluno Ma07. Ele deixa subentendido, que a 

Ciências só existe fora do contexto da sala de aula. Esse desabafo nos mostra a 

importância de que não somente por esses alunos serem da EJA, existe a necessidade de 

sair do contexto da sala de aula e conhecer outras formas e maneiras de se aprender 

Ciências. Fazendo com que os mesmos possam compreender que a mesma Ciências vista 

fora da sala de aula também se encontra inserida na sala de aula. 

De acordo com Perrenoud (2000, p.27) 

 

Trabalhar a partir das representações dos alunos não consiste em fazê-

las expressarem-se, para desvalorizá-la imediatamente. O importante é 

dar-lhes regularmente direitos na aula, interessar-se por elas, tentar 

compreender suas raízes e sua forma de coerência, não se surpreender 

se elas surgirem novamente, quando as julgávamos ultrapassadas. Para 

isso, deve-se abrir um espaço de discussão, não censurar imediatamente 

as analogias falaciosas, as explicações animistas ou antropomórficas e 

os raciocínios espontâneos, sob o pretexto de que levam a conclusões 

errôneas. 

 

De acordo com Pozo (1998, p. 67) o propósito da disciplina de Ciências é levar o aluno 

a ser capaz de aplicar no seu cotidiano o que ele aprendeu em sala de aula. Como também 

é fundamental que o professor mantenha o diálogo e se atente para o conhecimento prévio 

que o aluno possui do assunto a ser estudado. Não basta apenas apresentar uma aula 

expositiva e retórica, onde não se consegue estabelecer uma ponte de comunicação que 

venha a facilitar a aprendizagem, mas sim, desenvolvê-la de forma que os alunos se 

sintam estimulados a compreender o assunto. 
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6.5.1 Período de Intervenção 

 

Durante esse processo de intervenção, analisamos alguns pontos necessários para 

oferecer subsídios para as futuras discussões: frequência dos alunos, participação nas 

discussões dos grupos, escrita, leitura e raciocínio lógico. 

 Frequência da turma: foi interessante perceber o esforço dos alunos, principalmente 

dos alunos que trabalhavam durante o dia. Alguns saíam direto do trabalho para a 

escola (com o objetivo de passar num concurso para polícia militar), e, esses, como 

não tinham tempo tomavam café na própria escola antes da aula. Os alunos (as) que 

não trabalhavam, mantiveram uma frequência relativa também, contudo, não 

demonstravam tanto interesse em aprender com relação aos que trabalhavam. Para que 

não houvesse desistências durante a Unidade, procurávamos sempre incentivar os 

alunos a continuarem estudando, motivando-os a participarem das aulas através de 

mensagem de celular. 

 Participação nas discussões dos Grupos: primeiramente, os alunos não estavam 

acostumados com trabalho em grupo. A timidez, a vergonha e o constrangimento em 

falar errado, foram fatores que contribuíram para que as discussões iniciais dos grupos 

fossem mais centradas em apenas dois ou três alunos por grupo. Percebemos que 

alguns possuíam um desenvolvimento melhor para discutir os problemas, enquanto 

que outros apenas copiavam, mas não falavam. Com isso, a cada aula, modificavam-

se quem escrevia e quem direcionava o grupo para que todos os alunos participassem 

de uma forma ou de outra. 

 Escrita: todos os alunos, exceto uma aluna (a única que trabalhava) possuíam uma 

caligrafia ilegível. Essa característica da turma, de não possuir caligrafia legível, 

trouxe-nos dificuldade para a compreensão dos relatórios produzidos pelos mesmos. 

 Leitura: percebemos que os alunos não possuem uma leitura no seu cotidiano. Em 

alguns casos, quando se pedia para fazer uma leitura em voz alta, quase ninguém se 

colocava a disposição, e os poucos que tentavam, percebíamos a dificuldade. 

 Raciocínio Lógico: apenas dois a três alunos demonstravam uma rapidez em formular 

respostas e desenvolver hipóteses. Contudo, isso não quer dizer que o restante da turma 

não possui raciocínio lógico, mas apenas que não foram estimulados nessa área. 

Inicialmente, apresentamos como seriam as aulas de Ciência durante a unidade, 

explicando as características da ABP e as suas formas de avaliação. Logo em seguida, 
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a turma foi dividida em dois grupos, entre 4 e 6 alunos por grupo. Pedimos para que 

selecionassem o líder e o assistente e apresentamos o problema para que eles 

pensassem nas soluções. Um dos fundamentos que nos favoreceram para a formulação 

do problema proposto foi justamente a preocupação em utilizar uma linguagem 

conhecida pelos alunos, apresentando uma situação do cotidiano para que ficasse 

melhor a compreensão do problema. 

 

6.5.1.1 Apresentando o Problema da Unidade 

 

O Tema Gerador da Grade Curricular da EJA desta I Unidade são Doenças 

Sexualmente Transmissíveis. Pensando nesse tema, elaboramos o seguinte problema: 

Atualmente, através dos meios de comunicação, temos acesso às diversas 

informações. Entretanto, um casal de jovens que não têm acesso a essas informações 

e também não possui um diálogo aberto em família, principalmente com os pais, 

perceberam que em seus órgãos genitais apareceram inchaços, caroços e coceira. O 

que aconteceu com eles? 

Um dos objetivos principais da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) é levar 

o aluno a aprimorar o seu conhecimento, se tornando o principal responsável pelo seu 

processo de aprendizagem. O professor passa a ser apenas um mediador desse processo 

de conhecimento, aprimorando uma educação edificada em uma metodologia que traz o 

papel do crescimento em grupo e discussão de informações referentes aos temas 

abordados, de forma que os participantes se tornem os principais responsáveis por esse 

crescimento. 

O papel da professora/pesquisadora (tutor) foi de ser facilitadora de conhecimento na 

sala de aula. Por mais, que os alunos demonstrassem não querer responder às questões, a 

tutora em nenhum momento forneceu alguns subsídios para que os alunos pudessem 

responder as questões, apenas os ajudou a mediar o conhecimento que eles já possuíam 

sobre o problema. 

 

6.5.1.2 Conhecendo as primeiras hipóteses 

 

Podemos perceber que quando foi dada a situação problema, sem abordar ainda o tema 

proposto, os alunos se reuniram e discutiram a questão, nos fornecendo informações 
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importantes sobre o tema. Lembrando que esses dados foram coletados tanto dos textos 

produzidos quanto das gravações das aulas. 

De acordo com o Quadro 19 abaixo, temos as análises do grupo A: 

 

Quadro 19 – Hipóteses sobre o Problema (Grupo A) 

Hipóteses do Grupo Unidades Subcategorias Categorias Hipótese 

“Por serem de família 

tradicional”. 

 

Família 

tradicional 

 

Geração 

 

Tradição 

 

 

 

Por falta de 

informação, os 

jovens acabaram 

contraindo uma 

DST’s. 

 

“Pode ser que eles 

usaram roupas íntimas 

de outras pessoas”. 

 

Sexo sem 

preservativo 

 

Informação 

 

Mídia 

“Pode ser que eles 

devem ter sentado em 

algum lugar de algum 

portador de uma 

doença”. 

 

 

Portador 

 

 

Contaminação 

 

 

Contato 

físico 

Fonte: Hipóteses dos alunos para a primeira tentativa da resolução do problema da Unidade. 

 

Inicialmente, para a resolução desse problema, os alunos elaboraram um texto com as 

respostas, e durante esse trajeto percebemos que as respostas apresentadas estavam 

fundamentadas em conhecimento prévio relacionado com o conhecimento popular e não 

com um saber cientifico. 

Analisando a 1º categoria, percebemos que os costumes familiares estão presentes 

tanto na escrita quanto nos diálogos dos alunos. Apenas, um aluno da sala informou que 

conversa abertamente com os pais sobre assuntos sexuais envolvendo DST’s. O restante 

admitiu que não existia esse tipo de diálogo em família e, tudo que aprenderam foram 

com os amigos e internet. Na 2º categoria, todos acreditavam que a mídia é totalmente 

responsável para oferecer as informações cabíveis sobre assuntos sexuais. Na 3º 

categoria, 75% dos alunos acreditavam que a maioria das doenças poderia ser transmitida 

pelo contato físico simples, como tocar na mão ou sentar no lugar da pessoa contaminada 

e que a AIDS era transmitida por esse tipo de contato. 

O segundo grupo, por ser composto por alunos mais retraídos, não conseguiram 

desenvolver uma hipótese clara para a situação, apenas criaram uma história baseado no 

problema. Como a história fugiu do contexto da pesquisa, não relatamos como resultados 

para as discussões. 
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6.5.1.3 Estabelecendo o estudo coletivo com características de estudo individual 

 

Ao invés do estudo individual, fizemos o momento de estudo coletivo em sala de aula, 

onde as aulas eram desenvolvidas com o objetivo de proporcionar aos alunos informações 

que viessem a ampliar os seus conhecimentos em relação ao tema em questão. Entretanto, 

houve muita atenção da professora∕ pesquisadora para que os alunos viessem a construir 

o seu conhecimento e não apenas serem meros telespectadores. 

 

6.5.1.4 Criação de novas hipóteses 

 

Após o período de estudo coletivo, os alunos tiveram oportunidade de elaborar novas 

hipóteses sobre a situação problema. Ocorreu a formação dos mesmos grupos, em vista 

da interação já criada preferimos manter os alunos nos mesmos grupos que foram 

formados. Fizemos a modificação apenas do líder e do assistente. Com isso, elaboramos 

a segunda análise das respostas dos alunos, sendo que agora eles possuíam, além do 

conhecimento prévio, o conhecimento que foi construído no decorrer das aulas, conforme 

nos mostra o Quadro 20 a seguir: 

 

Quadro 20 – Hipóteses do Grupo A após o estudo em classe 

Hipóteses do Grupo  Unidades Subcategorias Categorias Hipótese 

“Geralmente, as 

famílias tradicionais 

não têm um diálogo 

sobre assuntos 

sexuais ou de 

prevenção”. 

 

 

Assuntos 

Sexuais 

 

 

Tradicionalidade 

 

 

Diálogo – 

Convivência 

 

 

 

A falta de 

diálogo familiar e a 

falta de informação 

deixam o jovem 

suscetível a contrair 

alguma DST. 

“Mas não somente 

existe uma DST. 

Existe, sífilis, 

gonorreia, crista de 

galo entre outras”. 

 

 

DST’s 

 

 

Informação 

 

 

Mídia 

“Pois a AIDS deixa o 

corpo aberto para 

outras doenças”. 

 

AIDS 

 

Exclusividade 

 

Principal 

DST 

Fonte: Hipóteses dos alunos para a primeira tentativa da resolução do problema da Unidade. 

 

Agora, nesta 1º categoria, os alunos informavam que deveria existir diálogo sobre 

assuntos sexuais em suas casas e, que seus pais por não terem recebido essas informações 

acabavam não as transmitindo. Percebe-se que apesar de toda modernidade e tecnologia 

o pensamento tradicional ainda é bastante presente no contexto familiar. Na 2º categoria, 
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não houve uma culpa total responsabilizando a mídia pelas informações, mas os alunos 

discutiram que tanto a escola quanto a família são responsáveis por essa via de 

comunicação. Na 3º categoria, a discussão abordou a AIDS como principal DST e, eles 

deixaram claro o novo conhecimento de que ela só é transmitida pelo sangue 

contaminado, que o pegar na mão ou abraçar não corre risco de se contaminar. 

Percebemos através das hipóteses escritas que os alunos já conseguiram escrever 

fazendo inter-relações, citando alguns tipos de doenças, caracterizando alguns sintomas. 

Percebemos que houve sim uma autoaprendizagem, como Bender (2014) propõe, e um 

entrosamento maior entre o grupo, proporcionando momentos de discussão e 

conhecimento, pois alunos que participavam das aulas começavam a explicar o que 

tinham aprendido aos alunos que não estavam presentes nas aulas. Percebemos assim, 

uma maior interação e disponibilidade de aprender. 

O segundo grupo, não conseguiu apresentar as hipóteses do mesmo problema. Isso, 

devido à seguinte situação: uma parte dos alunos do grupo não estava presentes nas aulas 

anteriores, por isso não conseguiram acompanhar os estudos coletivos, então eles 

elaboraram uma história para o problema e não propuseram uma solução para o mesmo. 

Na ABP dar-se-á ao aluno um tempo para que ele possa fazer a sua pesquisa individual, 

onde buscará outras fontes de conhecimento sobre o conteúdo abordado. Entretanto, 

observamos que os alunos participantes da pesquisa não tinham tempo para estudar em 

casa, devido ao trabalho, e as atividades geralmente voltavam sem resoluções. Existiam 

várias situações nesse cenário da pesquisa: alguns alunos não tinham tempo, outros não 

tinham computador, outros não tinham dinheiro para lan house, alguns nem e-mail 

possuíam. 

Sabemos que esta parte do estudo individual é fundamental para que ocorra uma 

aprendizagem por parte do aluno. Pois nele, o aluno se sentirá responsável pelo seu 

processo de aprendizagem. A proposta da ABP, de acordo como Costa (2011) nos 

descreve, já foi apresentada na Figura 01, na página 60. Entretanto, conforme já dito 

anteriormente, adaptamos essa proposta como nos mostra a Figura 02, na página 74. 

 

6.5.1.5 A prática do novo conhecimento 

 

Nesta fase, os alunos através das pesquisas realizadas em sala de aula, elaboraram um 

folheto informativo (APÊNDICE H, p. 130) com o objetivo de distribuir para todas as 
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turmas da escola. Neste folheto, continha informações sobre algumas DST’s, seus 

sintomas, prevenções e um texto elaborado por um aluno da turma descrevendo a 

importância da prevenção. 

Esta fase se encontra inserida na proposta de uma pesquisa de intervenção que Zaballa 

(1993) descreve que para a mesma acontecer é necessário existir uma prática do que foi 

estudado e que esta prática venha abranger também o meio social. 

De acordo com Bender (2014) umas das fases da ABP é justamente a divulgação dos 

resultados daquilo que foi estudado durante as pesquisas realizadas individualmente, no 

caso da nossa pesquisa, coletivamente. Esse processo de divulgação leva o aluno a 

entender a importância da sua pesquisa e a responsabilidade que ele tem pelo seu processo 

de aprendizagem e pelo compartilhamento dessa aprendizagem com o ambiente social no 

qual está inserido. 

Durante a distribuição dos folhetos, percebemos que o entusiasmo dos alunos para 

compartilhar nas outras turmas o que eles haviam pesquisado, conforme nos mostra a 

Figura 04 abaixo. Uma proposta da ABP deve ser inserida num contexto onde o que foi 

estudado e pesquisado em sala de aula deva ser compartilhado para a comunidade. Neste 

caso, a escola. 

 

Figura 04 – Momento da distribuição dos informativos na Escola 
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6.5.1.6 Avaliação de acordo com a proposta da Escola 

 

O Quadro 21 abaixo nos mostra as notas referentes à prova avaliativa (APÊNDICE I, 

p. 131) realizadas pelos alunos. Percebemos que os alunos que tiveram uma participação 

frequente nas aulas, nas discussões em grupo e nas pesquisas realizadas tiveram um maior 

êxito na avaliação, possuindo notas acima da média estabelecida pela escola: média 5,0. 

Entretanto, os alunos que não participaram das aulas não conseguiram alcançar maior 

êxito. 

 

Quadro 21 – Notas da Avaliação da I Unidade 

Aluno Média relativa na I Unidade 

  C01 1,5 

D02 6,0 

Ed03 1,5 

Er04 8,5 

Fa05 5,5 

Fl06 7,0 

Jr07 9,0 

Jj08 9,5 

M09 6,0 

Ma10 9,0 

P11 4,0 

Rb12 5,5 

Ro13 6,5 

S14 7,5 

T15 2,5 

U16 9,0 

V17 5,5 

 

Percebemos através desses resultados que todos os alunos participantes das aulas 

conseguiram obter êxito durante a realização da avaliação. Em suma, esses resultados 

também demonstram que é possível desenvolver a ABP apresentando um estudo coletivo 

ao invés de um estudo individual numa Turma da EJA. 
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6.5.1.7 Análise de acordo com a Aprendizagem Baseada em Problemas 

 

Conforme nos apresenta Bauru (2007 apud BARROWS, 1996 E DOCHY, 2003) para 

que uma metodologia da ABP possa ser avaliada, seguimos algumas características, tais 

como: 

1- O centro da atividade é o aluno: no início foi visível a dificuldade dos alunos 

em tentarem resolver o problema sem a ajuda da professora/pesquisadora, pois a 

dependência que os alunos apresentavam era notória através da falta de estímulo dos 

mesmos em tentarem fazer a atividade. Entretanto, aos poucos conseguimos fazer com 

que eles viessem a compreender a importância do trabalho em grupo e da construção do 

seu conhecimento. 

2- Trabalho em Grupo: apesar da dificuldade citada anteriormente, aos poucos 

fomos percebendo que os alunos já estavam se habituando nesse contexto do trabalho 

grupal. Eles discutiam, mas ainda timidamente, e tentavam construir as respostas para as 

atividades propostas em sala de aula. Percebemos que alguns alunos não se sentiam 

confortáveis com o trabalho grupal, talvez devido a timidez ou devido à falta de hábito. 

Logicamente, que percebemos que alguns alunos interagiam e participavam mais das 

atividades do que outros. Contudo, mesmo sem o costume, os alunos foram aprendendo 

aos poucos a compartilharem seus conhecimentos prévios e interagirem entre si. 

3- O papel do tutor: a professora/pesquisadora desenvolveu na sala de aula um 

papel apenas de facilitadora de conhecimento. Apenas teve que estimular os grupos a 

encontrarem as respostas, muitas vezes elaborando questões que viessem a motivá-los. 

4- A questão problemática: elaboramos a questão-problema de modo que estivesse 

inserido na vivência dos alunos da EJA. Sendo composto por palavras de fácil 

entendimento e apresentando características que possibilitassem discussões acerca das 

soluções, levando os alunos a exporem seus conhecimentos prévios. 

5- Obtenção de novos conhecimentos através da autoaprendizagem: esse 

processo necessitou da intervenção da professora/pesquisadora, em vista que os alunos 

apresentavam dificuldades para pesquisas em livros e internet. Com isso, através das aulas 

e do processo do estudo individual elaborado em sala de aula, onde a 

professora/pesquisadora apenas realizava a leitura de alguns artigos para estimular os 

alunos a buscarem suas informações. 

6- Avaliação através das rubricas: em uma determinada aula, elaboramos um 

questionário que teve por objetivo investigar qual o pensamento dos alunos à respeito da 
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metodologia que estava sendo trabalhada em sala de aula. A importância dessa avaliação 

através da rubrica visa conhecer dos alunos suas opiniões sobre a aplicação da ABP nesta 

I Unidade. Mediante as suas respostas, conforme nos mostra o Quadro 22, percebemos 

qual o pensamento dos alunos sobre o desenvolvimento das aulas nesta unidade. 

 

Quadro 22– Respostas dos alunos ao questionário sobre as aulas com ABP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de hoje, você possui um 

conhecimento maior em relação ao 

tema estudado em sala de aula? Como 

essas aulas te ajudaram? 

“Sim. Porque eu tinha dúvidas em alguns assuntos e depois 

dessas aulas pude tirá-las e ter um conhecimento maior 

sobre o assunto e também pude tirar as dúvidas de alguns 

mitos que os povos mais velhos contam.” (W14). 

“Sim, pois as aulas me ajudaram a conhecer um pouco mais 

sobre as DST’s. Isso nos ajuda muito pois somos até meios 

tolos e agora estamos cientes sob os sintomas de contrair e 

como nos prevenir. Foi muito bom.” (Jj05) 

“As aulas me ajudaram a conhecer muitas coisas que eu 

não conhecia.” (Ma07) 

“Sim, porque elas me ajudaram bastante. Me fez aprender 

mais coisas que eu não sabia ainda. Só que agora eu sei o 

porquê delas” (D01) 

“Essas aulas me ajudaram porque eu aprendi mais sobre 

sexo seguro para não pegar doenças.” (Er03) 

“Me ajudou a aprender mais e a me comunicar mais com 

os colegas e discutir os assuntos da atividade sem dificultar 

os diálogos.” (F03) 

“Tipo, não mim ajudo muito por nem sempre dava pra mim 

vir pra escola mais mesmo assim eu aprendi uma coisa com 

uma aula que deu pra eu chegar na hora. Foi a aula com 

vídeos falando sobre as doenças sexuais.” (M06) 

“Sim, aprendi muitas coisas.” (S12) 

 “Nas aulas de ciência eu entendi alguma coisa mais as 

doenças está difícil, eu ainda estou com muita dúvida.” 

(Ro11) 

 

 

 

 

Percebemos através das escritas dos alunos que mesmo diante do que foi trabalhado 

em sala de aula, eles inicialmente ainda não conseguiram se apropriar de uma linguagem 

científica para se expressar. Conseguimos assim, extrair algumas categoriais que nos 
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ajudaram a elaborar um quadro de análise de acordo com Moraes & Galiazzi (2012), 

como nos mostra o Quadro 23 a seguir: 

 

Quadro 23 – Análise das escritas dos alunos através da Análise Textual Discursiva 

Escritas Unidades Categorias 

“Sim. Porque eu tinha dúvidas em alguns assuntos e depois 

dessas aulas pude tirá-las e ter um conhecimento maior sobre 

o assunto e também pude tirar as dúvidas de alguns mitos que 

os povos mais velhos contam.” (W14). 

 

 

 

Saber Popular 

 

 

Interpretação 

Popular 

“Sim, pois as aulas mim ajudaram a conhecer um pouco mais 

sobre as DST’s isso nos ajuda muito pois somos até meios tolos 

e agora estamos cientes sob os sintomas de se contrair e como 

nos prevenir. Foi muito bom.” (Jj05) 

 

 

 

Concepção 

ingênua 

 

 

Conhecimento 

ampliado 

“As aulas me ajudaram a conhecer muitas coisas que eu não 

conhecia.” (Ma07) 

 

 

Conhecimento 

Prévio 

 

Informação 

“Sim, porque elas me ajudaram bastante. Me fez aprender mais 

coisas que eu não sabia ainda. Só que agora eu sei o porquê 

delas” (D01) 

 

 

Informação 

 

Explicação da 

informação 

“Tipo, não mim ajudo muito por nem sempre dava pra mim vir 

pra escola mais mesmo assim eu aprendi uma coisa com uma 

aula que deu pra eu chegar na hora. Foi a aula com vídeos 

falando sobre as doenças sexuais.” (M06) 

 

 

 

Participação 

 

 

Informação 

“Sim, aprende muitas coisas.” (S12) 

 

Conhecimento 

Prévio 

Informação 

“Essas aulas me ajudaram por que eu aprendi mais sobre sexo 

seguro para não pegar doença.” (Er03) 

 

 

Sexo seguro 

 

Informação 

“Nas aulas de ciência eu entendi alguma coisa mais as doenças 

está difícil, eu ainda estou com muita dúvida.” (Ro11) 

 

 

Dúvidas 

 

Dificuldade 

 

Na 1º categoria interpretação popular, percebemos a presença do saber popular que o 

aluno traz consigo para a sala de aula, ou seja, do conhecimento adquirido fora do 

contexto da sala de aula. São informações e teorias passadas de geração em geração, que 

influenciam a construção de novos conceitos sobre o tema abordado. Notamos que essas 

informações estavam diretamente ligadas ao conhecimento prévio deste aluno, pois o 

mesmo, durante as discussões abordavam ativamente sobre o que tinham ouvido falar 

sobre o assunto. 

Essa categoria está totalmente relacionada com o saber popular que este aluno tinha 

em relação às doenças sexuais. Este saber não ficou restrito somente a ele, mas aos outros 
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alunos da turma, contudo, somente na escrita dele conseguimos extrair essa categoria. 

Neste aspecto, este aluno demonstrou que entendeu sobre DST’s e, a partir da aplicação 

das aulas, começou a construção de novos conceitos sobre essas doenças. 

Na 2º categoria, conhecimento ampliado, o aluno aborda a importância das aulas para 

uma compreensão mais abrangente sobre as DST’s. Salientando ainda, a falta de 

importância que se é dado a esse assunto, principalmente em meio aos jovens, levando-

os a contraírem uma doença que poderia ser prevenida. 

Da 3º à 7º categoria, estabelecemos uma única categoria, de acordo com as respostas 

dos alunos: informação. As respostas desses alunos abordam a aprendizagem que os 

mesmos tiveram durante a unidade, entretanto, eles não utilizavam uma linguagem 

científica e nem foram específicos sobre o que aprenderam a mais durante as aulas, apenas 

abordavam que tinham aprendido mais durante a unidade. 

Na 8º categoria, a aluna demonstrou a sua dificuldade em adquirir o novo 

conhecimento que estava sendo passado. Através dessa colocação, foi necessário um 

processo mais lento para que ela conseguisse acompanhar as aulas, por isso, ficou 

combinado a sua chegada mais cedo à escola para que pudesse ter um adiantamento das 

pesquisas para que houvesse uma compreensão maior. 

Na 9º categoria, observamos a importância do trabalho grupal, em vista que o mesmo 

proporcionou uma interação maior em sala de aula, além da pesquisa e das discussões em 

grupos. 

Percebemos que apesar do artigo científico trabalhado em sala de aula e das aulas 

expositivas, os alunos, como resultado inicial não demonstraram um amadurecimento na 

linguagem científica. Fator que pode estar relacionado devido a não participação de todos 

nas aulas, como também pela dificuldade na leitura e escrita que muitos alunos 

apresentaram. 

7- Avaliação através dos trabalhos em grupos – Como o foco principal da ABP é 

solucionar problemas em ordem grupal, buscamos conhecer o que os alunos 

pensavam sobre os trabalhos realizados em grupos, conforme nos mostra o Quadro 

24 a seguir. 
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Quadro 24 – Concepções dos alunos sobre as atividades realizadas em grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você se sentiu bem no processo de trabalhar 

em grupos durante as aulas? Justifique. 

 

 

 

 

 

. 

“Sim, porque em grupo cada componente se 

expressa de uma forma diferente e com isso aplicar 

o nosso conhecimento em cima daquilo que vamos 

estudar e debater” (W14). 

“Talvez. Pois não tive muita ajuda do grupo, fiz o 

trabalho sozinho, pedi a ajuda e nada enquanto eu 

resolvia os trabalhos eles estavam em watts zap e 

face book ai fica difícil né” (Jj05) 

“Sim, eu gostei do trabalho em grupo. Gostei 

muito, eu aprendi muitas coisas que eu não sabia 

como as doenças do sexo.” (Jr04) 

“Sim, foi muito legal gostei muito.” (Sa14) 

“Eu gostei sim porque são todos educados, todos 

legal, todos ajudam um ao outro.” (D01) 

“Não, trabalho em grupos não é bom porque nem 

todos participam.” (M06) 

“Sim, porque as aulas foram muito boas para 

aprender algumas coisas sobre sexualidade.” 

(Ma07) 

“Não, eu acho melhor fazer um trabalho 

individual porque em grupo alguns fazem e outros 

só ficam conversando enquanto outros fazem e 

pensam.” (Ro11) 

“Sim. Gostei, fez com que eu me sentisse mais à 

vontade com os colegas e parceiros” (F03) 

 

 

 

Analisando as colocações dos alunos, observamos as concepções diferenciadas. Os 

alunos que não gostaram do trabalho grupal, foram justamente àqueles que participavam 

de um grupo que não havia interação e comunicação, fazendo os trabalhos de forma 

individual e não coletiva, por isso que houve uma não aceitação das atividades em grupo. 

Entretanto, aqueles que participavam das aulas e conseguiram interagir com os colegas, 

puderam ter uma concepção de caráter prático sobre as atividades em grupo. Vale 

ressaltar, que foi a primeira vez que esses alunos trabalharam em grupo. 

 



 

100 

6.5.2 Análise da entrevista com os professores da EJA 

 

Fizemos uma entrevista semiestruturada com três professores da escola. Um dos 

nossos objetivos secundários é investigar a concepção dos professores da EJA sobre a 

possibilidade de aplicar aulas com caráter investigativo na EJA. Para isso, dividimos o 

nosso momento de entrevista em três pontos característicos: conhecer a formação inicial 

desses professores e seu tempo de ensino na EJA, seus pensamentos sobre os pontos 

positivos e negativos da EJA e qual a metodologia trabalhada por esses professores em 

sala de aula. 

 

6.5.2.1 Formação inicial dos professores 

 

Primeiramente, vamos analisar as entrevistas concedidas pelos três professores. No 

Quadro 25 abaixo, estão às falas desses professores sobre a sua formação inicial e tempo 

com a EJA. Suas falas foram conservadas na íntegra e para preservar a identidade dos 

professores utilizamos letras. A professora A, possui formação em Letras, a professora B 

possui formação em Pedagogia e o professor C possui formação em Química. 

 

Quadro 25 – Formação inicial dos professores 

 

Professora 

A 

“Estou na EJA há mais de 5 anos. Mesmo assim, no início me bateu o medo por ensinar 

matemática, então percebi que eu já possuo um curso de matemática básica e matemática 

financeira pelo SENAI. Com isso o medo foi passando aos poucos... Tive contato com a 

EJA nesse período também e gosto bastante de ensinar a jovens e adultos.” 

 

Professora 

B 

“Ensino nesta escola desde quando começou a Educação para Jovens e Adultos, há mais 

ou menos 6 anos. Adoro ensinar História e Artes Laboratoriais porque consigo aproximar 

os meninos de grandes nomes como Picasso, Leonardo Da Vinci e outros.” 

 

Professor 

C 

“Creio que sou o mais novo por aqui na Educação de Jovens e Adultos. Mas, você sabe 

como é, devido à escassez de professores de física e matemática, nós formados em 

Química, acabamos ficando na vaga.” 

 

Esse processo de realização da entrevista com os professores não foi uma tarefa fácil. 

Tivemos que marcar e remarcar horário, sendo estes, nos momentos da disponibilidade 

desses professores na escola, em vista que fora da escola eles não teriam horário 

disponível. Por isso, só conseguimos entrevistar três professores. Contudo, fizemos um 

questionário (APÊNDICE C, p. 120) para os outros professores que não se 

disponibilizaram para a entrevista. 
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Percebemos, durante esta prática de intervenção, que pelo fato dos alunos possuírem 

uma idade distinta, os professores demonstravam um tratamento também distinto dos 

alunos da idade regular. Apesar da formação inicial desses professores não estar 

condizendo com suas áreas de atuação, é nítido que existe um tratamento específico para 

esses alunos adultos. 

Abordando para o professor de Ciências, de acordo com Carvalho & Pérez (2001), 

existe a necessidade de que o professor possua um conhecimento da matéria a ser 

ensinada. O professor de Ciências precisa estar em interação com a disciplina, buscar 

conhecer os problemas que deram origens aos conteúdos ensinados e as interações com 

os conhecimentos científicos. E, muitas vezes, esse professor não possui uma formação 

científica o que o levará a uma não preparação em profundidade dos conteúdos a ser 

ensinado. 

Na realidade encontrada, pressupomos que também venha a ser a realidade brasileira, 

nem sempre a formação do professor está interligada com a disciplina que ele leciona na 

escola. Como é o caso das Professoras A e B. Ambas possuem formação diferente da 

que estão atuando, entretanto, devido a necessidade de preenchimento de vagas e 

complemento de carga horárias, são inseridas para uma área distinta da sua formação. 

Percebemos na fala do Professor C, que esta realidade ainda se torna mais difícil, 

pois muitas vezes, para esse complemento de carga, o professor opta por lecionar 

disciplinas totalmente diferentes da sua formação. Na fala deste professor, torna-se claro 

que pelo fato dele ensinar em duas escolas com realidades diferentes, particular e pública, 

o tempo não o permite desenvolver aulas com caráter investigativo.  

Vale ressaltar que a nossa pesquisa não tem por finalidade se aprofundar sobre a 

formação de professores, mas acreditamos na necessidade de conhecer um pouco sobre o 

perfil e a formação desses professores. Necessidade esta, que nasceu mediante o contato 

com os mesmos. Com isso, despertou-nos a curiosidade em conhecer sobre seus 

pensamentos, prática e formação. Percebemos que alguns professores da EJA não 

possuem uma formação específica para a sua área de atuação, independente da sua 

formação acadêmica, eles são inseridos mediante as vagas propostas pelas escolas. 

 

6.5.2.2 Pensamentos sobre os pontos positivos e negativos da EJA  

 

Buscamos nesse momento conhecer quais os pensamentos desses professores quanto 

à EJA. É interessante não somente aplicar uma intervenção numa determinada escola, 
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como também buscar conhecer um pouco sobre o perfil dos professores desta escola. Por 

isso, investigamos as concepções dos professores mediante a EJA, buscando averiguar o 

olhar desses professores e levando-os a exporem quais os pontos positivos e negativos 

presentes na EJA, conforme nos mostra o Quadro 26 a seguir: 

 

Quadro 26 – Os pontos positivos e negativos da EJA 

 

Professora 

A 

“Por um lado a EJA oferece a oportunidade para esses alunos concluírem seus estudos, 

terminarem sua formação e continuarem no mercado de trabalho. Por outro, ela não 

oferece subsidio nenhum para que esses alunos ingressem numa faculdade.” 

 

Professora 

B 

“Creio que a parte positiva da EJA é que ela oferece meios para que os alunos ingressem 

no Mercado de Trabalho ou universidade, mas por outro lado, o cansaço dos alunos 

dificulta muito a aprendizagem.” 

 

Professor 

C 

“Não há uma preparação para que os alunos entrem diretamente numa universidade, pois 

muitas vezes temos alunos que estão numa 7º/8º, mas não sabem ler e escrever direito. A 

parte boa é que a EJA os ajudam a concluir seus estudos.” 

 

 

Observamos que somente a Professora B acredita que os alunos da EJA possam 

ingressar no ensino superior. Essa visão da formação do aluno da EJA para o mercado de 

trabalho é algo intrínseco nos professores. Mediante a convivência com os mesmos, 

percebemos que a sua maioria não apresenta um incentivo maior para a inserção dos 

alunos da EJA no ensino superior.  

Sabemos que o ensino noturno, não somente na EJA, mas em um contexto geral, 

apresenta algumas dificuldades e, entre elas, o cansaço físico e mental de seus alunos. 

Contudo, mesmo diante dessas dificuldades, não podemos, como professores, manter esse 

tipo de olhar para os alunos. Percebemos a existência da necessidade que os professores 

busquem uma transformação que venha possibilitar mudanças nessa visão da EJA. 

 

6.5.2.3 Possibilidades de trabalhar uma metodologia diferenciada em uma sala de 

aula da EJA  

 

Refletir sobre sua prática é também buscar meios de elaborar aulas num contexto 

diferente, utilizando recursos didáticos que levem os alunos a se sentirem participantes 

dessa construção de conhecimento. Para isso, faz-se necessário uma disponibilidade do 

professor da EJA em buscar novas metodologias e aplicá-las no seu cotidiano. 

Por isso, buscamos investigar quais as metodologias que esses professores utilizam na 

sala de aula. Assim como, seus pensamentos sobre a possibilidade de aplicar metodologia 

com caráter investigativo, de acordo com o Quadro 27 abaixo: 
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Quadro 27 – Metodologia diferenciada na EJA 

 

 

Professora 

A 

“Sei que muitos dizem você tem que fazer uma aula diferente, uma metodologia diferente, 

mas gente, isso funciona hoje, mas no outro dia é diferente. E nem todo dia você tem 

coisas diferentes para trazer na sala de aula, pra alguém de fora dizer: “o aluno é assim 

porque você não faz isso e isso”. Então, qual é a minha tática, eu como professora e como 

ser humano? Eu prefiro conversar com o aluno e ali eu ser companheira dele independente 

de conteúdo. Eu quero que ele aprenda algo da vida dele.” 

 

Professora 

B 

“Com certeza. Eu, por exemplo, sempre tento elaborar uma aula diferente. Em Artes 

Laboratoriais, não trabalho com reciclagem, mas sim com vidas que foram importantes 

em meio à arte. Também utilizo bastante a TV pendrive como uma ferramenta. São 

bastantes filmes que passo e discuto com eles.” 

 

Professor 

C 

“Como eu trabalho em mais duas escolas diferentes, não me resta muito tempo para 

desenvolver uma aula diferente. Acaba restando às mesmas aulas de sempre.” 

 

 Percebe-se que há certa resistência nas falas dos professores quando se trata de 

inovação em sala de aula. As cargas horárias não permitem que eles aprofundem seus 

conhecimentos em preparar aulas investigativas. Por exemplo, a professora B, também 

possui 40 horas em sala de aula, mas consegue desenvolver aulas com característica de 

aulas investigativas. A partir desta análise, compreendemos que, apesar dos professores 

não conseguirem desenvolver aulas investigativas, eles concordam que a EJA tenta 

desenvolver nos alunos conteúdos relacionados com seu dia-a-dia para que possam 

constituir uma análise crítica social. 

Em suma, pode-se observar que a maioria dos professores participantes desta pesquisa 

na EJA, possuem uma formação inicial diferente daquela que exerce em sala de aula, e, 

além disso, a demanda da carga horária e a falta de uma capacitação para professores 

formadores de adultos influenciam numa prática pedagógica diferenciada e no anseio de 

conhecer novas metodologias para serem trabalhadas em sala de aula. O Quadro 28 nos 

mostrará as suas respostas mediante as perguntas do questionário: 

 

Quadro 28 – Respostas dos professores ao Questionário 

 Professora D Professora E Professora F Professora G 

Há quanto 

tempo na EJA? 

“2 anos.” “3 anos.” “5 anos.” “1 ano.” 

Quais disciplinas 

você leciona? 

“Português, Artes e 

Matemática.” 

“Língua Portuguesa, 

Sociologia e Inglês.” 

“Filosofia e 

Ciências.” 

“Biologia e 

Física.” 

Qual a sua 

formação? 

“Letras.” “Língua Portuguesa.” “Pedagogia.” “Biologia.” 
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Continuação do Quadro 26 – Respostas dos professores ao Questionário 

Você participa de 

algum curso de 

Formação 

Continuada? 

 

“Sim.” 

 

“Sim.” 

 

“Sim.” 

 

“Sim.” 

 

 

 

Na sua visão, 

para que a EJA 

prepara os 

alunos? 

“Para o exercício 

da cidadania.” 

“Penso que, ao 

menos no nosso 

desejo, 

preparamos para 

ligar com uso do 

conhecimento no 

dia a dia.” 

“O ensino 

aprendizagem da 

EJA, tem como 

meta; despertar 

no educando a 

busca pelo resgate 

da cidadania, o 

desejo pela 

aquisição do 

conhecimento, 

como também a 

amplitude do 

saber, 

proporcionando 

uma realização 

pessoal.” 

“Acredito que 

nossa 

responsabilidade 

é preparar os 

alunos para se 

tornarem 

cidadãos ativos e 

participantes na 

família, no 

trabalho, na vida 

cultural e 

política.” 

 

 

 

Quais os pontos 

positivos e 

negativos que 

você percebe na 

EJA? 

“Positivos -  

trabalha com 

aprendizagem 

respeitando a 

realidade dos 

educandos e por 

diversos motivos 

se afastaram da 

escola e tenha a 

oportunidade de 

voltar a estudar. 

Negativos – falta 

de formação 

adequada para os 

professores que 

trabalham com 

essa modalidade 

de ensino  

“Positivo – 

oportunizar 

pessoas que estão 

em idade fora do 

ciclo natural a 

voltar a escola e 

concluir esse 

período. Negativo 

– Falta de 

desenvolvimento 

sequencial 

produtivo, já que 

os alunos não são 

frequentes 

“Os pontos 

positivos são 

encontrados 

exatamente no 

interesse e na 

garra dos alunos 

desta modalidade 

de ensino, após 

um dia de 

trabalho se 

deslocam muitas 

vezes de 

localidades 

rurais. Os pontos 

negativos estão na 

estrutura da 

programação da 

EJA. 

“Positivo – dar 

oportunidade 

àqueles que não 

tiveram na época 

certa. Negativo – 

falta de 

disposição.  

 

Você acha que os 

trabalhos ∕ 

atividades para 

casa se tratando 

de alunos que 

trabalham 

durante o dia, 

tem algum 

rendimento? 

“Nenhum 

rendimento. É 

preciso aproveitar 

ao máximo a 

presença do aluno 

nas salas 

“Não há 

rendimento algum 

em atividade extra 

- classe, pelo 

menos eu não 

acredito nisso 

tanto é que sempre 

preparo a aula 

para acontecer 

aqui, sem 

atividade para a 

casa.” 

“Dependendo do 

tema sim; para 

tanto, o mesmo 

deverá despertar 

um grande 

interesse 

motivando o 

aluno.” 

“O rendimento 

desses alunos é 

medido em 

atividades e 

discussões 

realizadas em sala 

de aula. Portanto, 

procuro 

aproveitar o 

máximo dos 

alunos durante as 

aulas.” 

 

 

Segundo Giovanetti (2011 et al., p. 243) “Duas dimensões da atuação profissional do 

educador são presentes na EJA: a dimensão prática (o fazer, a intervenção profissional 
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em si) e a dimensão teórica (o pensar, a reflexão sobre a prática e a partir dela)”. Ambas 

necessitam estar presentes no pensamento de um formador de jovens e adultos.  

Refletir sobre essas dimensões é perceber que o fazer está muito relacionado com a 

forma como o professor desenvolve as aulas e a metodologia escolhida para que isso 

ocorra; assim como, quando cogitamos sobre a dimensão teórica, levamos em 

consideração a reflexão da prática do professor, pois a autoanálise da sua prática 

pedagógica fornecerá reflexões para a mudança da mesma. 

 Ao realizarmos a análise textual discursiva de forma conjunta das respostas dos quatro 

professores, e com as respostas dos professores da entrevista, extraímos as seguintes 

categorias, conforme nos mostra o Quadro 29 a seguir: 

 

Quadro 29 – Análise Textual Discursiva das respostas dos professores da EJA 

Perguntas Unidades Categorias 

Há quanto tempo você leciona na EJA? Temporaneidade Experiência 

Quais disciplinas você leciona? Conhecimento Formação 

Profissional 

Qual a sua formação? Formação Profissional Prática 

Educativa 

Você participa de algum curso de Formação 

Continuada? 

Continuidade Informação 

Na sua visão, para que a EJA prepara os alunos? Inserção Social Cidadania 

Quais os pontos positivos e negativos que você 

percebe na EJA? 

Positivos: 

Continuidade nos 

estudos 

Negativos: Estrutura 

Oportunidade 

 

Formação do 

Professor 

Você acha que os trabalhos ∕ atividades para casa se 

tratando de alunos que trabalham durante o dia, tem 

algum rendimento? 

 

Rendimento 

 

Negatividade 

 

 

Percebemos nessas categorias uma realidade diferenciada no meio educacional da 

EJA. Na categoria – Experiência, os professores (neste caso mencionamos todos os 

professores participantes da pesquisa) em sua grande parte, possuem experiências em sala 

de aula com os alunos da Educação para Jovens e Adultos. Notamos também, 

características de imparcialidade com a realidade da prática educativa onde os mesmos 

se encontram inseridos num certo comodismo, sem modificar a sua realidade.  

Na categoria – Formação Profissional observamos que todos os professores possuem 

formação em ensino superior. Ou seja, a formação não é o entrave para a busca de 

metodologias diferenciadas. Todos possuem conhecimento na área da sua formação. 
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Entretanto, quando analisamos a categoria – Prática Educativa, percebemos que estes 

professores em sua grande parte, não lecionam exatamente na sua área específica. Um 

dos fatores pode-se estar relacionado com o processo de completar a carga horária. 

Todavia, essa realidade que é presente em grande maioria das escolas públicas que 

contém a EJA, nos levanta questionamentos e inquietações. Será que essa não formação 

não desmotiva os professores a conhecerem mais sobre a disciplina que está sendo 

lecionada, não possibilitando assim um aprofundamento teórico, uma reflexão na prática 

e uma mudança na metodologia? 

Na categoria - Informação, analisamos que os professores da entrevista, realizam curso 

de formação continuada. Esse curso de formação continuada é oferecido pela própria 

escola e voltado inteiramente para EJA. O objetivo deste curso é oferecer uma bolsa para 

os professores, para que os mesmos realizem atividades relacionadas com a EJA. Mas, na 

prática, pelo menos, nas falas dos professores, não há uma mudança de metodologia em 

sala de aula ou uma reflexão da sua prática. 

Na categoria – Cidadania, observamos que os professores vão de encontro com um dos 

objetivos da EJA: a formação do cidadão. Todos acreditam que a intenção da EJA é 

justamente levar o aluno a refletir sobre os acontecimentos na sociedade, se sentindo 

inserido em seu contexto e formá-lo não apenas como mais um aluno, mas um ser que 

venha a refletir e praticar a sua cidadania. 

Na categoria – Oportunidade, de modo positivo os professores acreditam que a EJA 

oferece uma chance para as pessoas que não tiveram como concluir seus estudos devido 

à algumas circunstancias, além de que, esses alunos apresentam também uma disposição 

e vontade em estarem na escola em busca de continuar seus estudos. 

 Na categoria – Formação do Professor, de modo negativo os professores acreditam 

que a EJA deixa a desejar na questão da formação do professor para a EJA e na estrutura 

organizacional da grade do programa. É necessária uma renovação na formação dos 

professores educadores de jovens e adultos, sejam com cursos, palestras ou qualquer área 

relacionada com essa renovação, mas a necessidade de que o educador da EJA tenha uma 

formação mais específica é reconhecida pelos próprios professores. 

Na categoria – Negatividade, os professores reconhecem que as atividades extra – 

classe não dão para serem praticadas por alunos da EJA pelo fato dos mesmo exercerem 

atividades remuneradas durante o seu dia. Percebemos que todos os professores têm essa 

consciência e por isso, demonstraram que procuram aproveitar da presença dos alunos na 
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sala de aula, elaborando atividades que são respondidas em sala de aula, em virtude da 

falta de tempo dos alunos. 

Diante dos resultados apresentados, percebemos que os professores da EJA 

participantes desta pesquisa, são conscientes da realidade da EJA em sua escola, 

entretanto não há uma atitude de mudança desta realidade, Observamos que os mesmos, 

até pelo período de experiência, não mudaram ainda a sua prática de ensino e demonstram 

uma certa película de inconformidade com o pouco investimento na formação do 

professor da EJA. 
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VII. Considerações Finais 

 

 O objetivo principal desta pesquisa é identificar os limites e as possibilidades da 

adaptação da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) nas aulas de Ciências na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA).  Sendo os seus secundários: planejar as aulas de 

Ciências de acordo com a metodologia da ABP, adaptar essa metodologia ao contexto da 

EJA, aplicar as aulas no contexto do ensino de Ciências por investigação, analisar o 

desenvolvimento das aulas e a aprendizagem dos discentes e investigar a concepção dos 

professores da EJA sobre a possibilidade de aplicar aulas com caráter investigativo na 

EJA. 

É pertinente esclarecer que os resultados obtidos nesta pesquisa devem ser 

observados compreendendo o processo de adaptação da ABP utilizado nesta intervenção, 

assim como o contexto da EJA no qual a ABP foi adaptada. Por isso que buscamos, 

através deste trabalho, desenvolver aulas de Ciências numa turma de 7°/8° A da EJA, no 

Tempo Formativo II, Eixo V, utilizando a metodologia da Aprendizagem Baseada em 

Problemas, estabelecendo assim os limites e possibilidades dessa estratégia de ensino. 

Concluímos que a ABP possibilita motivação aos alunos por meio das atividades 

elaboradas em grupos, permitindo que os estudantes compreendam que não somente o 

professor é o responsável pela sua aprendizagem, mas que essa responsabilidade também 

é do aluno. Sabemos que esta prática é muito diferente dos métodos tradicionais no 

contexto pedagógico do exercício docente. 

O primeiro fator limitante que encontramos foi justamente a mudança das aulas 

tradicionais para as aulas com ABP. Em vista, que os alunos já haviam se habituado no 

contexto do conhecimento a partir do professor, e este, desempenhando o seu papel de 

transmissor. Porém, ao ocorrer a mudança nas aulas de Ciências os alunos levaram um 

tempo para perceber que a construção do conhecimento iria partir dos seus conhecimentos 

prévios juntamente com o conhecimento adquirido através do estudo coletivo. 

Para a realização das aulas com ABP faz-se necessário um tempo estabelecido tanto 

para a sua preparação quanto para a sua execução. Percebemos assim, que o fator tempo 

foi o primeiro fator limitante encontrado neste trabalho. Tanto devido ao horário reduzido, 

seja simples ou duplo, que o professor possui para estar em sala de aula e aplicar a 

metodologia, quanto pelo tempo que este professor necessita disponibilizar fora do 
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contexto da sala de aula para a preparação das aulas com a ABP. Essa característica 

também se encontra como um fator limitante para a inserção da ABP no contexto da EJA. 

  O segundo fator limitante desta pesquisa foi a frequência dos alunos em sala de 

aula. Percebemos durante os resultados que esse processo de frequência era de forma 

generalizada em todas as turmas da escola. Como o trabalho em grupo da ABP requer 

uma interação e formação de grupos em sala de aula, na realidade em que nos inserimos 

só foi possível a realização de dois grupos e muitas vezes, somente um grupo. 

Toda a prática da ABP envolve atividades escritas, como a produção de relatórios, 

e atividades de pesquisa voltada para a leitura. Nessa etapa, encontramos o terceiro fator 

limitante para este trabalho, a dificuldade da leitura e da escrita que os alunos 

apresentavam. Devido à precariedade que ambas apresentavam, a leitura dos artigos 

científicos, assim como a interpretação dos mesmos e a escrita dos relatórios 

demonstraram uma dificuldade dos alunos em se aprimorarem de um novo conhecimento: 

a linguagem científica. 

 O processo de adaptação da ABP na EJA se deu mediante a falta de disponibilidade 

dos alunos em realizarem atividades extraclasse, para isso todas as atividades de pesquisa 

eram realizadas em sala de aula. Com isso, houve uma aceitação dos alunos quanto à 

utilização da ABP, pois eles compreenderam que o processo de conhecimento seria 

construído em sala de aula e através das atividades grupais. 

 Se tratando das atividades realizadas em grupos, percebemos inicialmente 

dificuldade pelo fato dos alunos nunca terem trabalhado dessa forma durante uma 

unidade. Mas, com o decorrer das aulas, era perceptível nos alunos uma interação maior 

e uma motivação pelas aulas serem realizadas em grupos. 

Além disso, a ABP nos possibilitou propor um único problema na unidade que 

desafiou os alunos a buscar soluções, contemplando o Tema Gerador estabelecido para a 

I Unidade e estimulando também o raciocínio, a autonomia e a responsabilidade pelo seu 

processo de construção de conhecimento. Apesar dos alunos passarem a conhecer melhor 

uma linguagem científica, não houve uma apropriação da mesma devido as limitações já 

previamente apresentada.  

 Essa prática de intervenção nos levou a refletir sobre a realidade da EJA, tanto sobre 

a metodologia tradicional abordada em sala de aula quanto sobre os recursos disponíveis 

para os professores trabalharem durante as aulas.  Essa reflexão partiu dos momentos de 

observação durante a pesquisa, assim como os momentos de intervenção da pesquisa, 

onde ocorreu a necessidade de utilização de recursos da própria escola. 
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 Observando os resultados encontrados nas falas dos professores da pesquisa, 

notamos que a formação inicial do professor, em muitos casos não praticada e sendo 

substituída por outra matéria, limita-o a buscar novas alternativas de metodologias em 

sala de aula. O fator tempo para a elaboração das aulas, o cumprimento da carga horária 

também contribuem como fatores limitantes da inserção da ABP na EJA. 

 Entretanto, apesar dos fatores mencionados, foi possível a adaptação da ABP à 

realidade da EJA. Observamos que a ABP possibilitou aos alunos perceber que a 

responsabilidade da aprendizagem é tanto do professor como do aluno, e este, à medida 

que busca a interação, se permite adquirir novos conceitos.  Também foi nítido observar 

que a metodologia motivou os alunos a buscarem esses novos conhecimentos e contribuiu 

de forma significativa no processo de aprendizagem dos jovens e adultos, ampliando a 

sua capacidade de resolver problemas relacionados com o seu cotidiano e gerando 

interação uns com os outros.  
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----------------------APÊNDICE A -  Questionário Socioeconômico------------ 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA / CAMPUS DE JEQUIÉ 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E FORMAÇÃO DO 

PROFESSOR 

 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

 

01. Qual é o seu gênero? 

(1) Masculino.      (2) Feminino. 

02. Qual será sua idade em 31 de dezembro de 2014? 

(1) 17 a 20 anos.    (2) 21 a 25 anos.   (3) 26 a 

35 anos. 

(4) 36 a 40 anos.    (5) 41 anos ou mais. 

03. Em que ano você concluiu ou concluirá o ensino médio? 

(1) 2014.    (2) 2015.    (3) 2016. 

(4) 2017.    (5) 2018.    (6) 2019. 

04. Você trabalha durante o dia? 

(1) Não.       (2) Sim, regularmente, em 

tempo parcial. 

(3) Sim, regularmente, em tempo integral.  (4) Sim, mas é trabalho eventual. 

05. Qual é sua participação na vida econômica da família? 

(1) Não trabalho e meus gastos são pagos pela família. 

(2) Trabalho e recebo ajuda financeira da família. 

(3) Trabalho e sou responsável apenas pelo meu sustento. 

(4) Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família. 

06. Qual é sua profissão?    ___________________________ 

07º Como você avalia ter estudado e trabalhado durante seus estudos? (Marque apenas uma 

resposta)  

(A) Atrapalhou meus estudos.  

(B) Possibilitou meus estudos.  

(C) Possibilitou meu crescimento pessoal.  

(D) Não atrapalhou meus estudos  



 

117 

08º Qual principal motivo que fez você continuar estudando? (Marque apenas uma 

resposta)  

(A) Conseguir um emprego.  

(B) Progredir no emprego atual.  

(C) Conseguir um emprego melhor.  

(D) Adquirir mais conhecimento, ficar atualizado.  

(E) Atender à expectativa de meus familiares sobre meus estudos.  

(F) Não pretendo voltar a estudar.  

(G) Outros motivos. Justifique:________________________________________________ 

09º Indique os motivos que levaram você a participar da EJA:  

(A) Para conseguir o certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou Médio.   

(B) Porque parentes, amigos (as) e professores (as) me recomendaram.  

(C) Para continuar meus estudos.  

(D) Porque não posso estudar em período regular.  

(E) Porque não quero ou não gosto de estudar em período regular.  

(F) Por que é a melhor maneira para conciliar meus estudos e trabalho.  

(G) Para conseguir um emprego.  

(H) Para fazer curso profissionalizante e me preparar para o trabalho.  

(I) Para progredir no emprego atual. 

(J) Para prestar vestibular.  

(G) Outros motivos. Justifique:_______________________________________________ 

10º Você cursa ou já cursou a Educação de Jovens e Adultos – EJA anteriormente?     

(Marque apenas uma resposta)  

(A) Sim  

(B) Não 

11º Caso você já tenha deixado de cursar a EJA indique o(s) motivos (os): 

(A)  Falta de Tempo para estudar.  

(B)  Estudava no curso da empresa e foi interrompido.  

(C)  Problemas de saúde ou acidentes comigo ou familiares.  

(D)  Mudança de estado, município ou cidade.  

(E)  Motivos pessoais: casamento / filhos.  

(F)  Não tinha interesse / desisti.  
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(G) Senti-me discriminado (a) / Sofri agressão (física ou verbal).  

12º O que você acha dos conteúdos dados em sala de aula? 

________________________________________________________________________ 

13º E, a forma como o professor explica as aulas, você consegue entender? Justifique. 

______________________________________________________________________ 

14º Você consegue fazer as atividades passadas para casa? 

______________________________________________________________________ 

15º Como você gostaria que fosse o ensino da EJA? 

______________________________________________________________________ 

16º O que você pretende fazer quando concluir os seus estudos na EJA? 

______________________________________________________________________  
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-----------APÊNDICE B – Questionário sobre as aulas da I Unidade-------- 

COLÉGIO ESTADUAL 

TURMA:_____________________             DATA:________________________________ 

ALUNO:________________________________________________________________ 

DISCIPLINA:_____________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE DA I UNIDADE 

 

1º - Agora, você é meu professor e eu sou sua aluna! Gostaria de saber sobre quais são os tipos de 

Doenças Sexualmente Transmissíveis, quais os sintomas e como posso preveni-las. Descreva o que 

você aprendeu. 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

2º - Você é o responsável pela sua aprendizagem! Diante desta afirmação, faça uma avaliação do seu 

processo de aprendizagem nesta primeira etapa: 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

3º - Você gostou do processo de trabalhar em grupos durante as aulas? Justifique. 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

4º - A partir de hoje, você possui um conhecimento maior em relação ao tema estudado em sala de 

aula? E, como essas aulas te ajudaram? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Obrigada pela participação! 
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-----------APÊNDICE C – Questionário aplicado aos professores da EJA------------- 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA / CAMPUS DE JEQUIÉ 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E FORMAÇÃO DO 

PROFESSOR 

 

QUESTIONÁRIO - Professores da EJA 

 

01º Há quanto tempo você leciona na EJA? 

_________________________________________ 

02º Qual (ais) disciplina (as) você leciona?  

_____________________________________________________________________________ 

03º Em qual Tempo Formativo? _________________________________________________ 

04º Qual a sua formação? ______________________________________________________ 

05º Você participa de algum curso de Formação Continuada? ________________________ 

06º Na sua visão, para que a EJA prepara os alunos? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

07º Quais os pontos positivos e negativos que você percebe na EJA? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

08º Você acredita que é possível melhorar sua estratégia de ensino em sala de aula? 

Explique. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

09º Você acha que os trabalhos/atividades para casa, se tratando de alunos que trabalham 

durante o dia, tem algum rendimento?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10º Quais os pontos positivos e negativos que você percebe na EJA? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

11º Quais recursos pedagógicos você utiliza para expor os conteúdos para os alunos? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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12º Qual o grau de participação dos alunos durante suas aulas? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

13º Qual o grau de motivação dos alunos durante suas aulas? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

14º Quais os recursos pedagógicos que a escola disponibiliza para que você possa usar em 

suas aulas? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

15º Você utiliza aulas com experimentação (aulas práticas) em sala de aula? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Obrigada pela sua colaboração! 
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--------APÊNDICE D (p.85) – Termo de Autorização de uso de Imagens e 

Depoimentos 

 

          Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

        Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

       Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UESB 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 

Eu_________________________________,CPF____________,RG______________, 

depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da 

pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou depoimento, 

especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do 

presente termo, a pesquisadora Renata Nery Ribeiro do projeto de pesquisa intitulado “ Limites 

e Possibilidades da Aprendizagem Baseada em Problemas na Educação para Jovens e 

Adultos: uma estratégia para o ensino de Ciências” a realizar as fotos que se façam necessárias 

e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou depoimentos 

para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em favor dos 

pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que 

resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, 

Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas com 

deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 

 

Jequié - BA, __ de ______ de 2014. 

_______________________                             ______________________________ 

Participante da pesquisa                                   Pesquisador responsável pelo projeto 
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--------APÊNDICE E (p.87) – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

       Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UESB 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, Conselho Nacional de Saúde 

 

Convido o (a) Senhor (a) para participar do estudo sobre os Limites e Possibilidades da 

Aplicação da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) na Educação para 

Jovens e Adultos (EJA): uma estratégia para o ensino de Ciências, onde eu, Renata 

Nery Ribeiro, serei a pesquisadora responsável. O objetivo principal desta pesquisa é 

identificar os limites e possibilidades para que essa ABP possa ser trabalhada na EJA.  

A sua participação é voluntária e se dará por meio dos relatórios individuais produzidos 

após as aulas, a participação nas aulas e a frequência durante a aplicação da pesquisa. O 

(a) Senhor (a) não sofrerá nenhum dano físico durante esta pesquisa. Se depois, o (a) 

Senhor (a) quiser desistir de participar da pesquisa, tem o direito e a liberdade de retirar 

seu consentimento em qualquer fase da pesquisa. O (a) Senhor não terá nenhuma despesa 

e nem receberá qualquer remuneração pela participação. Os resultados serão analisados e 

publicados, mas a sua identidade não será divulgada.  

Como toda pesquisa com seres humanos envolvem riscos, os participantes desta pesquisa 

também poderão sofrer riscos, tais como: lesão por palavras devido a algum 

desentendimento grupal, em vista que para a realização desta pesquisa é necessário o 

trabalho em grupo; as intervenções nas aulas de Ciências que poderão trazer algum 

constrangimento, em vista que os alunos estão acostumados com aulas tradicionais e as 

paralisações, greves ou feriados que poderão fazer com que os participantes interrompam 

temporariamente as atividades das aulas, causando transtorno para os participantes em 

terem que recomeçar as atividades, algum dano equivalente a exposição física, em vistas 

das aulas práticas que serão realizadas. Para qualquer outra informação, o (a) Senhor (a) 

poderá entrar em contato comigo, pesquisadora deste estudo, no endereço: Caminho 01, 

casa 02, Parque das Algarobas, pelo e-mail: natinhanery@hotmail.com e pelos telefones: 

(73) 3525-3824 / (73) 8808-6403 ou com o Comitê de Ética da Universidade Estadual do 



 

124 

Sudoeste da Bahia, no seguinte endereço: CAP - 1º andar, Av. José Moreira Sobrinho, 

s/nº, no Bairro do Jequiezinho - CEP: 45.206-510; pelo e-mail: cepjq@uesb.edu.br ou 

telefone: (73) 3528-9727.  

 

Eu,____________________________________________________________, fui 

informado sobre o que a pesquisadora quer fazer e porque precisa da minha colaboração 

e entendi a explicação. Fico ciente que esse documento terá duas vias, sendo que uma 

ficará com a pesquisadora e a outra com minha pessoa. O tempo que irei participar nesta 

pesquisa é referente a três aulas semanais da matéria de Ciências, incluindo nesse tempo 

a minha participação em responder entrevistas, questionários e outras atividades para a 

coleta de dados da pesquisa. Por isso, eu concordo em participar da pesquisa, sabendo 

que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Este documento é emitido em 

duas vias que serão ambas assinadas por mim e pela pesquisadora, ficando uma cópia  

 

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 

 

Jequié, ______/______/________. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

125 

------APÊNDICE F – Cronograma das aulas desenvolvidas na I Unidade 

Quadro 28 – Cronograma das aulas da I Unidade 

Duração Conteúdo Metodologia Objetivos 

02/04/2014 

(1 aula – 40 

minutos) 

 

Paralisação 

 

 

 

03/04/2014 

(2 aulas – 60 

minutos) 

 

 

 

Situação Problema 

introduzindo as 

DST’s 

Após apresentar como 

as aulas de Ciências 

seriam trabalhadas 

nesta I Unidade, a 

turma foi dividida em 

dois grupos e cada 

grupo teve que 

analisar um problema 

envolvendo o assunto. 

Escrevendo numa 

folha de ofício as 

soluções possíveis 

para esse problema. 

Lembrando que a 

âncora da ABP já 

havia sido aplicada 

com as aulas inicias 

da professora. 

 Levar os alunos a 

compreenderem a metodologia 

da ABP. 

 Apresentar, através de 

slides demonstrativos, como 

seria esta I Unidade. 

 

 

09/04/2014 

(1 aula – 30 

minutos) 

 

 

Sondagem sobre as 

DST’s 

A cada grupo foi dado 

um cartaz com o 

nome DST e alguns 

dados, tais como: 

Sintomas, formas de 

contágio e prevenção. 

Cada grupo deveria 

preencher esses dados 

de acordo com o 

conhecimento prévio 

deles. 

 Investigar o conhecimento 

prévio do aluno. 

 Estimular a participação 

grupal. 

 

 

 

 

 

 

10/04/2014 

(02 aulas – 70 

minutos) 

 

 

 

 

 

Doenças sexualmente 

transmissíveis - 

prevenção e 

tratamento 

 

A cada aluno foi 

distribuído um artigo 

científico 

(APÊNDICE E) que 

fala sobre a infecção 

do vírus da herpes. 

Em seguida, fizeram 

uma leitura 

silenciosa, destacando 

as palavras 

desconhecidas. Logo 

após, fizemos a leitura 

do texto e levantamos 

algumas questões 

sobre o assunto. 

 Explorar o conhecimento. 

 Instigar a discussão em 

grupo. 

 Aprimorar a leitura e 

argumentação. 
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16/04/2014 

(01 aula – 40 

minutos) 

Paralisação 

 

 

 

17/04/2014 

(02 aulas – 80 

minutos) 

 

 

 

Doenças Sexualmente 

Transmissíveis - 

Continuação 

Passamos um vídeo 

sobre DST’s e sobre a 

AIDS. Em seguida, 

passamos uns slides 

explicativos 

caracterizando as 

DST’s. Logo após, 

aplicamos o primeiro 

problema que foi 

discutido na primeira 

aula para que eles 

pudessem vir a 

responder agora com 

o conhecimento 

científico 

 Exercitar o estudo em classe. 

 Explicar a classificação das 

DST’s. 

 Retomar ao problema da 

Unidade com novos 

conhecimentos. 

 

23/04/2014 

(01 aula – 30 

minutos) 

 

Doenças Sexualmente 

Transmissíveis- 

Prevenção 

Realizar uma 

entrevista com caráter 

de grupo focal na sala 

de aula englobando o 

conteúdo. 

 Investigar a concepção dos 

alunos sobre Prevenção. 

 

 

24/04/2014 

(02 aulas – 50 

minutos) 

 

 

Aplicação da 

atividade com o cartaz  

Inicialmente, passarei 

para cada líder de 

grupo um cartaz 

contendo os mesmos 

problemas do 

primeiro cartaz para 

perceber em que essas 

aulas ajudaram na 

compreensão dos 

assuntos. 

 Conhecer o processo de 

desenvolvimento das 

informações estudadas em 

classe. 

 

30/04/2014 

(01 aula – 30 

minutos) 

 

Aplicação do 

questionário sobre o 

desenvolvimento das 

aulas 

Distribuímos um 

questionário para que 

os alunos dessem suas 

opiniões de como 

estavam sendo as 

aulas de Ciências. 

 Avaliar como tem sido as 

aulas de Ciências. 

01/05/2014 

(02 aulas) 

Feriado do Dia do Trabalhador 

 

 

07/05/2014 

(01 aula) 

 

 

Pesquisa para a 

confecção dos folhetos 

informativos sobre as 

DST’s 

Nesta aula, dividimos 

os grupos e 

começamos um 

processo de pesquisa 

em internet, livros e 

revistas sobre as 

DST’s. 

Primeiramente, cada 

grupo faria a sua 

pesquisa e, depois, 

selecionaríamos o 

conteúdo para o 

folheto. 

 Promover a pesquisa em 

sala de aula 

 Estimular a participação 

grupal. 
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08/05/2014 

(02 aulas) 

 

Não houve aula devido a Homenagem às Mães da Escola 

 

14/05/2014 

(01 aula – 30 

minutos) 

 

Continuação da 

pesquisa para a 

confecção dos folhetos 

informativos sobre as 

DST’s 

Os alunos 

continuaram a 

pesquisa para a 

elaboração dos 

folhetos que serão 

distribuídos em todas 

as turmas da escola. 

 Os mesmos anteriores. 

15/05/2014 

(02 aulas – 60 

minutos) 

 

Distribuição dos 

Folhetos e Revisão 

para a Avaliação da I 

Unidade 

Após a chegada dos 

alunos, dividimos a 

turma em grupos, e 

fizemos as 

distribuições dos 

folhetos informativos 

sobre DST’s nas 

outras turmas. Logo 

após, fizemos uma 

recapitulação do que 

foi aprendido durante 

essa intervenção, com 

o objetivo de preparar 

os alunos para a 

Avaliação da I 

Unidade (APÊNDICE 

A). 

 

 Distribuir os folhetos em 

todas as turmas da escola. 

 Levar os alunos a 

transmitirem o que 

aprenderam na Unidade. 

21/05/2014 

(Avaliação de 

Ciências) 

Atividade Avaliativa da I Unidade  Avaliar, de forma escrita, 

a aprendizagem da 

Unidade. 

Total de aulas 

aplicadas: 

16 

Total de aulas 

não dadas: 

06 
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------APÊNDICE G – Artigo Científico sobre o avanço da tecnologia na Ciência 

Pesquisa desvenda 'tática' de infecção do vírus do herpes 

Atualizado em 31/07/2013 

A alta pressão interna do vírus se deve ao fato de seu DNA ser muito longo e estar 

enrolado dentro do micro-organismo. Essa é a primeira vez em que esse mecanismo é 

identificado em vírus que infectam células humanas 

 

Vírus do herpes prestes a injetar seu DNA no núcleo de uma célula,representado em roxo. 

Cientistas descobriram que o vírus HSV, causador do herpes, utiliza a elevada pressão 

que há dentro dele - oito vezes maior do que a de um pneu de carro - para "injetar" seu 

DNA nas células humanas no momento da infecção. Esta é a primeira vez em que o uso 

da pressão interna é identificado em um vírus que afeta células eucariontes, ou seja, que 

possuem núcleo definido, como é o caso das células humanas. Até então, esse fenômeno 

era atribuído apenas a vírus bacteriófagos (que infectam bactérias). O estudo foi publicado 

este mês no periódico Journal of the American Chemical Society. 

CONHEÇA A PESQUISA 

Título original: Herpes Virus Genome, The Pressure Is On 

Onde foi divulgada: periódico Journal of the American Chemical Society 

Quem fez: David W. Bauer, Jamie B. Huffman, Fred L. Homa e Alex Evilevitch 

Instituição: Universidade Carnegie Mellon, EUA, e outras 

Resultado: Os pesquisadores descobriram que o vírus causador do herpes utiliza sua 

pressão interna para impulsionar o DNA para dentro do núcleo da célula infectada. 

A pressão interna do vírus é provocada pelo tamanho do material genético que há em seu 

interior. O DNA do vírus herpes simplex 1 (HSV-1), que causa principalmente o herpes 

labial, é 400 vezes mais longo do que o raio da cápsula de proteína do vírus, onde ele fica 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja404008r?journalCode=jacsat
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armazenado. Isso significa que o DNA precisa ser muito bem "enrolado" para caber 

dentro do vírus - e é esse fator que origina a pressão. Quando o HSV infecta uma célula, 

ele chega até a membrana do núcleo dela. Uma vez lá, se encaixa em uma pequena 

abertura e ejeta seu DNA para o núcleo da célula. 

"Apesar de bilhões de anos de evolução separando os vírus que infectam células 

eucariontes e os bacteriófagos, a existência de uma pressão interna capaz de ejetar o DNA 

para uma célula hospedeira foi conservada. Isso indica que esse é um mecanismo 

essencial para a infecção viral", afirma Alex Evilevitch, pesquisador da Universidade 

Carnegie Mellon, nos Estados Unidos e principal autor do estudo. 
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------APÊNDICE H – Folheto Informativo da aula prática------------------- 
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------APÊNDICE I – Atividade Avaliativa da I Unidade --------------------- 

Esta atividade avaliativa está de acordo com a proposta que a escola nos passou para a 

elaboração da prova. 

Colégio Estadual 

Disciplina:_________________________ Data:______________________________ 

Aluno:_____________________________Professora:_________________________ 

 

AVALIAÇÃO DA I UNIDADE DA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS 

 

1º - Em relação à AIDS, marque com V para verdadeiro ou F para falso:  

(    ) A doença é causada por um vírus.  

(   ) O contágio se dá principalmente, por transfusões de sangue contaminado, contato sexual com 

portadores e uso em comum de agulhas por viciados em drogas.  

(   ) A convivência com a pessoa doente, em casa, no trabalho, oferece perigo de transmissão da 

doença.  

(  ) A doença atua sobre o sistema imunológico, diminuindo a resistência do organismo.  

2º - São doenças sexualmente transmissíveis:  

a) Herpes, Sífilis, AIDS, Candidíase, Cancro.  

b) AIDS, Sífilis, Rubéola, Herpes.  

c) Cancro, Gripe, AIDS e sífilis.  

d) N.D.A. 3º - Métodos contraceptivos são usados para evitar a gravidez. Sobre estes 

métodos julgue os itens com V para verdadeiro e F para falso. 

(   ) A camisinha masculina evita a gravidez em até 98% dos casos quando bem colocada. Também 

não faz mal à saúde e pode ser usada sem receita médica.  

(   ) O DIU diminui a possibilidade de inflamações e de manutenção no caso de infecção por 

alguma DST.  

(  ) Coito interrompido é o método em que o homem tira o pênis para fora da vagina no momento 

do gozo, ou seja, antes de ejacular. Todo homem solta uma lubrificação pelo pênis, antes de 

ejacular, que já contêm espermatozóides, ou seja, que já pode engravidar.  

(   ) Dependendo do tipo de hormônio do qual é feita, a pílula não deve ser utilizada por mulheres 

que estejam amamentando, pois reduz a quantidade de leite materno.  4º - Os métodos 

contraceptivos podem ser divididos didaticamente em:  

 a) Cirúrgicos, comportamentais e educativos.  

b) Dispositivo, saudáveis, hormonais, comportamentais e educativos.  

c) Comportamentais, de barreira, dispositivo intra-uterino (DIU), métodos hormonais e 

cirúrgicos.  

d) N.D.A. 

5º - Métodos que impedem a ascensão dos espermatozóides ao útero, sendo fundamentais 

na prevenção das DST e AIDS são:  

 a) Métodos comportamentais.  

b) Hormonais.  

c) Educativos.  

d) De barreira. 6º - Sobre os métodos contraceptivos, marque com V ou F as afirmativas 

abaixo: 
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A- (   ) A camisinha, além de prevenir uma gravidez não planejada, protege o casal de todas as 

doenças sexualmente transmissíveis. 

B - (   ) Coito interrompido é o método de contracepção que consiste na retirada do pênis da vagina 

antes da ejaculação, a fim de impedir a deposição de sêmen no interior da mesma.    

C - (   ) Qualquer mulher pode utilizar o método da tabelinha para evitar a concepção, sendo 

bastante eficaz quanto a este objetivo. 

D - (   ) A ligação das trompas, em alguns casos, pode ser revertida. 

E- (    ) Pílulas anticoncepcionais, além de prevenir a gravidez, são também utilizadas no 

tratamento de acnes, endometriose, cólica e síndrome dos ovários policísticos. 

7º - Dentre os métodos anticonceptivos que você conheceu durante as aulas, classifique-os 

nas linhas abaixo: 

Hormonais:_____________________________________________________________ 

Cirúrgicos:_____________________________________________________________ 

Barreira:_______________________________________________________________ 

Comportamentais:________________________________________________________ 

Dispositivos intra – uterino:________________________________________________ 

8º - Complete a frase: “As DST’s podem ser causadas por _____________, 

_________________, ____________________ ou ____________________. 

9º - Dado as seguintes imagens, relate o nome de cada método: 
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