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RESUMO 

 
A proposta deste trabalho é discutir os entendimentos elaborados por 
professores de Ciências Naturais da Educação de Jovens e Adultos, Tempo 
Formativo II, correspondente aos anos finais do Ensino Fundamental, sobre 
problematização e sua importância para a prática pedagógica.  A questão 
norteadora foi: quais os entendimentos elaborados por professores sobre 
problematização e sua relevância para o Ensino de Ciências na EJA? Assim a 
pesquisa teve como objetivos: analisar os entendimentos dos professores sobre 
problematização e Ensino de Ciências na EJA; investigar a importância da 
atividade de formação para o desenvolvimento das reflexões com relação a 
importância da problematização para a prática pedagógica em Ciências 
Naturais na EJA.  Nos servimos da teoria crítica de Paulo Freire, a 
epistemologia bachelardiana e os pressupostos teóricos fomentados na obra de 
Delizoicov e colaboradores, entre outros. Os dados foram constituídos por meio 
uma atividade formativa realizada com professores da EJA da rede municipal 
de ensino na cidade de Poções/BA, com registros: diário de bordo da 
pesquisadora, portfólios gravações de áudio da atividade formativa realizada. 
A análise e discussão dos dados foram norteadas pela técnica de Análise 
Textual Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2011), organizamos esta análise em 
duas etapas: a primeira apresentamos as primeiras impressões e percepções das 
professoras e sua relação com a EJA e uma breve avaliação sobre a atividade 
formativa. Na segunda etapa a interpretação é orientada por categorias 
extraídas a partir dos dados em confronto com o referencial adotado: i) 
Entendimentos de problematização como recurso metodológico. i) 
Entendimentos de problematização como dimensão epistemológica, iii) 
Entendimentos de problematização como dimensão didática – pedagógica; 
Como resultado, observamos perspectivas que aproximam entendimentos 
sobre problematização com uma dimensão de caráter crítico pela presença de 
características como a dialogicidade e contextualização no universo das práxis, 
que ao serem potencializadas podem fomentar uma reflexão crítica sobre o 
Ensino de Ciências na EJA. Evidenciamos que novas perspectivas para o 
trabalho pedagógico podem ser elaboradas a partir da dinâmica 
problematizadora. A intervenção possibilitou reflexões que podem desencadear 
transformações efetivas na prática pedagógica no Ensino de Ciências na EJA, 
acreditamos que os obstáculos e desafios emergentes podem ser superados 
mediante o enfrentamento coletivo e para tanto a consolidação de momentos e 
espaços de estudos colaborativos na escola faz-se essencial.  

 
Palavras-chave: Problematização; Ensino de Ciências; EJA. 

 
 

 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 
The purpose of this work is to discuss the understandings elaborated by 
teachers of Natural Sciences of Youth and Adults Education II, Formative Time 
II, corresponding to the final years of Elementary Education, about 
problematization and its importance for pedagogical practice. The guiding 
question was: what are the understandings elaborated by teachers about 
problematization and its relevance to Science Education in Youth and Adults 
Education? The research aimed to analyze the teachers' understandings about 
problematization and Science Teaching in Youth and Adult Education. We used 
Paulo Freire's critical theory, the bachelardian epistemology and the theoretical 
assumptions fostered in the work of Delizoicov and collaborators. The data 
were constituted through a formative activity carried out with teachers of 
Youth and Adult Education of the municipal education network in the city of 
Poções/Bahia, with records, researcher's logbook, portfolios, audio recordings 
of the formative activity carried out. The analysis and discussion of the data 
were guided by the technique of Discursive Textual Analysis (MORAES; 
GALIAZZI, 2011), in two stages, the first one where we present the first 
impressions and perceptions of the teachers and their relationship with the 
Youth and Adults Education and one brief evaluation of the formative activity. 
In the second stage, the interpretation is oriented by categories extracted from 
the data in confrontation with the adopted referential: i) Understandings of 
problematization as a methodological resource. ii) Understandings of 
problematization as epistemological dimension. iii) Understandings of 
problematization as didactic - pedagogical dimension. As a result, we observe 
perspectives that approach understandings about problematization with a 
critical dimension by the presence of characteristics such as dialogicity and 
contextualization in the universe of praxis, that when being potentiated can 
promote a critical reflection on the Science Teaching in Youth and Adults 
despite recurrent resistances. We show that new perspectives for pedagogical 
work can be elaborated from the problematizing dynamics. The intervention 
made possible reflections that can trigger effective transformations in the 
pedagogical practice. In Science Teaching in Youth and Adult Education, we 
believe that emerging obstacles and challenges can be overcome through 
collective coping and, for this purpose, the consolidation of moments and 
spaces of collaborative studies in the school becomes essential. 

 
Keywords: Problematization; Science Teaching; Youth and Adults Education. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Com o intuito de apresentar minha trajetória de formação acadêmica e 

profissional e o processo de construção desta pesquisa, reservo-me ao direito de 

usar a primeira pessoa do singular nesta apresentação, contudo, nos capítulos 

seguintes utilizo a primeira pessoa do plural, por reconhecer que a construção 

desta dissertação é resultado do trabalho conjunto de minha pessoa, da 

orientadora desta pesquisa, da banca examinadora e dos sujeitos participantes. 

Ao concluir o ensino fundamental em 1996, fui matriculada no Instituto 

de Educação Regis Pacheco na modalidade do Magistério de Nível Médio, pois, 

além da empregabilidade, meus pais consideravam a docência como profissão 

de máxima honra. Durante esta formação entre os anos de 1997 a 1999, 

identifiquei-me com as leituras da obra de Paulo Freire e, na disciplina de 

Sociologia, estabeleci o primeiro contato com o pensamento freireano por meio 

das leituras e discussões fomentadas pelos docentes. Minha primeira 

experiência com a docência na EJA ocorreu durante o estágio de regência, logo 

surgiram algumas inquietações. Questionava-me a respeito da metodologia de 

trabalho e da seleção dos conteúdos apropriados à realidade do estudante desta 

modalidade.   

Ainda cursando o magistério, no ano de 1998, fui selecionada para 

substituir uma professora em uma escola particular, na qual fui admitida logo 

após a conclusão da formação. Em 2004, após a aprovação em vestibular, 

ingressei no curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia, campus de Jequié. Lecionava durante o dia e cursava a licenciatura no 

noturno. Esta escolha, entre tantos outros motivos, representava a possibilidade 

de desenvolvimento profissional e aperfeiçoamento. O período da licenciatura 

foi fundamental no que tange ao aprofundamento de leituras sociológicas, 

filosóficas, bem como no campo da história da educação, que me permitiram 

construir conhecimentos e fundamentar minhas escolhas, orientações políticas e 

ideológicas numa perspectiva crítica.  

Concluindo a graduação no ano de 2008, prestei concurso público, fui 

aprovada para o cargo efetivo de professora do município de Poções onde atuo 

até o presente momento. Por quatro anos letivos consecutivos, atuei na 

Educação do Campo e na EJA. Em 2010, ao trabalhar com a disciplina de 

Ciências Naturais, a experiência propiciou a percepção de algumas 

problemáticas relacionadas com esta área do conhecimento. 

Embora procurasse estudar o conteúdo, buscar meios de formação, a 

contextualização era bastante limitada, pois eu não dispunha de uma formação 
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específica na área e de reflexões teóricas do campo, especialmente para a EJA. 

Na busca pelo crescimento e desenvolvimento profissional, cursei duas 

especializações: Gestão e Educação Ambiental, (2010 – 2011) e Direitos 

Humanos e Democracia (2012 – 2013).  

Percebia cada vez mais a necessidade de avançar na carreira como 

profissional da docência e me interessei em pensar sobre Ensino de Ciências, 

Formação de Professores e a importância de práticas contextualizadas no 

âmbito da EJA. Com a aprovação no PPG-ECFP na Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, resgatei inquietações que surgiram desde o magistério, 

originando um projeto de pesquisa com o objetivo de analisar os entendimentos 

de professores de Ciências Naturais que atuam na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) sobre a perspectiva da problematização no Ensino de Ciências 

elucidados durante uma ação de formação continuada desenvolvida com 

professores de Ciências, no município de Poções – Bahia. 

O desenvolvimento do projeto resultou nesta dissertação, que está 

inserida na linha de pesquisa: Formação de Professores de Ciências e Matemática do 

Mestrado em Educação Científica e Formação de Professores com área de 

concentração em Ciências e Matemática.  

Com a finalidade de localizar o leitor e orientá-lo, esta dissertação está 

estruturada da seguinte maneira:  

Introdução: Em que apresento as informações gerais sobre a pesquisa: o 

foco de estudos, contextualização da problemática, a questão norteadora, 

objetivo geral e objetivos específicos, referenciais teóricos, justificativa e 

organização metodológica.   

No Capítulo 1 trato sobre o referencial teórico que subsidia este estudo 

com relação as diversas concepções de problematização. Desta forma, apresento 

a problematização em suas dimensões pedagógica e epistemológica de acordo 

com a teoria crítico-filosófica de Paulo Freire, Gaston Bachelard e as 

contribuições teóricas do Demétrio Delizoicov e interlocutores. 

O Capítulo 2 contextualizo a EJA com um breve histórico da educação 

de pessoas jovens e adultas no Brasil, os processos históricos e políticos, e as 

lutas sociais pela institucionalização. Abordo, neste mesmo capítulo, a formação 

de professores e o Ensino de Ciências na EJA, buscando compreender as 

racionalidades latentes nestes processos e seus entrelaçamentos na constituição 

de perspectivas críticas de formação docente e no desenvolvimento da prática 

pedagógica. Ressalto que, embora os referenciais utilizados nesta discussão 

sobre formação de professores e Ensino de Ciências na EJA não tomem a 
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modalidade como foco de estudos, utilizo tais abordagens para construir 

desdobramentos possíveis para esta reflexão.  

Em seguida, no capítulo 4, apresento o percurso metodológico da 

pesquisa, a caracterização da abordagem qualitativa e da perspectiva crítica que 

orientou toda trajetória do trabalho; a descrição dos instrumentos de coleta de 

dados, os participantes e local da pesquisa e a técnica utilizada na descrição e 

análise dos dados construídos.  

No Capítulo 5 apresento como ocorreu a atividade formativa que serviu 

para coleta de dados, descrevo os dados e aponto as categorias de análise em 

conformidade com o problema de pesquisa e seus respectivos objetivos. Em 

seguida, trago as considerações finais e, por último, listamos as referências e 

materiais utilizados em apêndice e anexos.  
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INTRODUÇÃO 

 
 

As pesquisas sobre a educação, e consequentemente sobre a escola, 

centram-se cada vez mais nas transformações que ocorrem na sociedade 

contemporânea. Os avanços técnico-científicos refletem-se em toda ordem 

social, política e econômica, implicando em novas demandas a respeito da 

função social da escola e a importância da educação científica orientada numa 

perspectiva crítica frente aos desafios emergentes, especialmente com relação à 

escolarização de jovens e adultos. 

A EJA é uma modalidade da educação básica destinada a pessoas 

excluídas do acesso à escolarização ou que, por diferentes motivos, 

interromperam seus estudos. Desse modo, a maneira como a aula é conduzida 

pelo professor é fundamental no processo de reingresso do aluno, 

compreendendo a realidade deste público, identificando o potencial desta 

modalidade, e, assim, contribuir com o sucesso dos processos de ensino e de 

aprendizagem. 

Lyra (2013) destaca que a alfabetização e letramento na EJA já tem sido 

campo de estudo bem explorado, e ao mesmo tempo, os documentos oficiais 

que regulam essa modalidade de ensino apontam para uma formação mais 

complexa do que a aquisição de leitura e escrita.  Consequentemente, se a 

educação tem um objetivo de formar para o exercício pleno da cidadania, a 

alfabetização científico-tecnológica é fundamental e, para tanto, o Ensino de 

Ciências é um dos principais caminhos para possibilitar tal formação.  

Muenchen e Auler (2015) asseveram que a compreensão das relações 

entre Ciência, Tecnologia e Sociedade têm se tornado indispensável para a 

leitura crítica do mundo. Entretanto, o Ensino de Ciências, não só na EJA, mas 

em outras modalidades de ensino, tem se mostrado fragmentado e 

descontextualizado, dificultando sua compreensão. 

A pesquisa de Del Mônaco e Lima (2013) ressaltam a importância do 

conhecimento científico na formação humana e para o exercício da cidadania, 

porém, destacam que a abordagem que é feita dos conteúdos, desde a sua 
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seleção e na própria constituição do currículo, não demonstra um real 

comprometimento com as particularidades que são reveladas no âmbito da EJA, 

entre elas, a superação da exclusão social, já que as pessoas que buscam essa 

modalidade de ensino vivem geralmente em situação economicamente e/ou 

socialmente vulnerável; são pessoas adultas ou jovens, às vezes adolescentes, 

que não tiveram a oportunidade de estudar, que  foram recém - excluídas do 

sistema de ensino regular ou que tiveram uma passagem pela escola marcada 

por interrupções.  

Nos últimos anos, cresceu a preocupação com a escolarização básica no 

âmbito da EJA, porém são mínimas as pesquisas que discutem a interface 

Ensino de Ciências e a EJA, e, por sua vez, trabalhos desenvolvidos junto aos 

estudantes da EJA são praticamente inexistentes na literatura do Ensino de 

Ciências (VILANOVA; MARTINS, 2008). 

Na área da Educação em Ciências nas últimas décadas, a EJA vem se 

configurando como um campo pedagógico comprometido com o 

desenvolvimento de reflexões críticas, sobre suas necessidades e objetivos 

buscando compreender seus educandos e seus professores. Apesar dos avanços, 

no que diz respeito ao ensino da disciplina de Ciências, ainda são insuficientes 

os esforços feitos no sentido de explicitar ou discutir seus contornos neste 

campo pedagógico. (VILANOVA; MARTINS, 2008). 

Diversos autores (SHULMAN, 1986; CARR; KEMMIS, 1986; SCHÖN, 

1992; FREIRE, 1996) abordam a questão dos saberes e conhecimentos 

mobilizados pelos professores em suas práticas, a natureza do professor crítico 

e prático-reflexivo, são discussões sobre a formação profissional e à docência 

que atravessaram o século passado e adentram ao vigente século. Conforme 

esta ótica, reconhecemos que a formação de professores de ciências deve 

abordar conteúdos específicos da área, construir conhecimento didático-

pedagógico e viabilizar a reflexão crítica sobre a realidade social.  

A promoção da aprendizagem de conceitos científicos para alunos da 

EJA não é tarefa fácil ou trivial, os estudantes desta modalidade de ensino 

trazem consigo experiências, vivências, tradições culturais, crenças e valores 
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profundamente arraigados. Assim, essas vivências não podem ser desprezadas 

e devem subsidiar o trabalho pedagógico no sentido de enriquecer a 

aprendizagem dos alunos. Compreendemos que a formação docente para o 

desenvolvimento da práxis com o público da EJA precisa ser consolidada e 

fundamentada teoricamente. Consequentemente, isso nos leva a refletir sobre 

os movimentos e perspectivas de formação destes professores. 

Segundo Diniz-Pereira (2011) diferentes tipos de movimentos e 

momentos históricos, com suas características próprias, desencadearam 

distintas perspectivas político–ideológicas para a formação de professores. Para 

o mesmo autor, os diferentes modelos de formação, que nascem de pontos de 

vista e interesses divergentes, lutam por posições hegemônicas: de um lado 

aqueles baseados na racionalidade técnica, de outro lado aqueles baseados na 

racionalidade prática e na racionalidade crítica.  

A concepção de educação como ciência aplicada é uma visão eminente 

no século XIX e início do século XX. Conforme a concepção positivista da 

prática, o processo ensino-aprendizagem é considerado como um conjunto de 

soluções pontuais para um determinado problema. O sucesso dos resultados 

depende da rigorosidade dos métodos e da aplicabilidade técnica (CARR; 

KEMMIS, 1986). 

Diniz-Pereira (2011) pontua que com o modelo da racionalidade técnica, 

o professor é visto como um técnico, especialista que rigorosamente põe em 

prática as regras científicas e pedagógicas. O autor ainda ressalta que em 

diferentes países do mundo os currículos de formação de professores são 

construídos de acordo com o modelo da racionalidade técnica.  

A construção das teorias educativas dentro da abordagem positivista 

constitui uma atividade racional submetida às mesmas normas paradigmáticas 

das ciências naturais e consequentemente a adoção de um método científico tem 

a finalidade de definir uma teoria educativa puramente racional, 

desconsiderando as especulações metafísicas, ideológicas e juízos de valor, as 

subjetividades, os contextos históricos e sociais que minimizam a fidedignidade 

do método.   
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É evidente que toda teoria educativa está intimamente relacionada à 

questão da teoria e prática, visto que qualquer interpretação adequada da teoria 

deve levar em conta a relação com a prática e suas implicações. A 

reconceitualização proposta pelo enfoque interpretativo passa a considerar a 

importância da subjetividade na compreensão e representação da realidade. 

(CARR; KEMMIS, 1986).  

Os modelos alternativos de formação emergiram a partir do modelo da 

racionalidade prática, no mínimo, desde o início do século XX. A visão prática 

compreende a educação como um processo complexo ou uma atividade 

modificada à luz das circunstâncias, as quais podem ser controladas por meio 

de decisões sábias, ou seja, pela deliberação da prática. O professor, neste 

ensejo, assume o papel do profissional “prático reflexivo” (DINIZ–PEREIRA, 

2011). 

Schön (1992) afirma que existe um movimento crescente no sentido de 

uma prática reflexiva, entretanto, a racionalidade técnica está a ressurgir 

constantemente no contexto educacional e isso implica em sérios riscos, visto 

que neste conflito entre essas racionalidades, a perspectiva prática limita as 

possibilidades de utilização das facetas mais humanas e criativas dos 

professores. 

O modelo prático de formação docente apresenta avanços comparados à 

perspectiva da racionalidade técnica, mas, apesar de propor a superação do 

modelo positivista, apenas refletir a prática pela prática não é suficiente no 

processo de superação de modelos conservadores.  

Os modelos técnicos e práticos, embora assumam sua relevância em 

determinados aspectos, ambos são limitados por desconsiderar elementos 

políticos, econômicos, sociais, que geram implicações diretas dentro da 

instituição e nos próprios processos de ensino-aprendizagem. 

Por sua vez, os modelos críticos de formação docente consideram de total 

relevância os elementos históricos, políticos e sociais para a construção de uma 

educação efetivamente crítica. Diniz-Pereira (2011) destaca que, no modelo da 

racionalidade crítica, a educação é historicamente localizada; ela acontece 
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contra um pano de fundo sócio - histórico e projeta uma visão do tipo de futuro 

que esperamos construir.  

O professor é visto como alguém que problematiza a realidade concreta. 

Não apenas uma questão pontual submetida a soluções técnicas ou o problema 

que se limita a uma visão interpretativa, mas, o modelo crítico pressupõe a 

problematização como norteadora da práxis (DINIZ-PEREIRA, 2011). 

A prática pedagógica orientada pela problematização desvela a 

necessidade de nos questionarmos sobre o que significa problematizar, o que de 

fato compreendemos e reconhecemos como problematização, como o problema 

surge e concretiza-se no universo da sala de aula e o que as pesquisas revelam 

neste campo. 

A problematização em Paulo Freire envolve o reconhecimento das 

contradições e antagonismos da sociedade na qual o sujeito assume seu papel 

frente à realidade como agente transformador construindo um diálogo crítico, 

significativo e libertador ao contrário da educação bancária que tem um sentido 

alienador e impositivo (FREIRE, 1996). 

Para contribuir com as pesquisas que discutem o Ensino de Ciências na 

EJA, consideramos necessário abordar brevemente o que vem sendo discutido 

nos estudos deste campo. Para uma revisão da literatura sobre Ensino de 

Ciências nesta modalidade, utilizamos primeiramente como fontes: o Banco de 

Dissertações e Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). A escolha desta fonte se justifica pela centralidade das 

dissertações e teses como produtos primários que refletem parte essencial da 

produção acadêmica na área de Ensino de Ciências (MEGID NETO, 1999; 

TEIXEIRA, 2008).  

Buscamos nas seguintes fontes: Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações1; trabalhos publicados nos Encontros Nacionais de Pesquisa em 

Educação em Ciências (ENPEC’s:) e; (3) artigos publicados nas principais 

                                                 
1 BDTC - A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) tem por objetivo 
integrar, em um único portal, os sistemas de informação de teses e dissertações existentes no 
país e disponibilizar para os usuários um catálogo nacional de teses e dissertações em texto 
integral, possibilitando uma forma única de busca e acesso a esses documentos. 
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revistas da área: Revista Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, Revista Brasileira 

de Pesquisa em Educação em Ciências e a Revista Ciência e Educação, entre os anos de 

2010 e 2016. Fizemos uso dos seguintes descritores: Ensino de Ciências; EJA; 

Problematização. 

Estudos e pesquisas que estabelecem a interface entre a educação em 

ciências e a EJA vêm ampliando-se nos últimos cinco anos, entretanto Sá et al. 

(2011) afirmam que são exíguas as contribuições das pesquisas voltadas ao 

Ensino de Ciências para a EJA e que, apesar do seu crescente e significativo 

aumento , ainda são pouco expressivas as produções a ela destinadas. 

Alguns trabalhos, como por exemplo as dissertações de mestrado 

publicadas no banco de dados da BDTC, Santos (2011), Costa (2012), Soares 

(2012), Sales (2013), Bertoglio (2013), Lyra (2013) e Izaias (2016) apontam para a 

necessidade de mudanças no cenário da EJA com relação ao Ensino de Ciências, 

principalmente no contexto da prática pedagógica. 

Santos (2011), ao analisar a Proposta Político Pedagógica (PPP) do 

município de Goiânia para a EJA, constatou as aproximações desta com a 

abordagem CTS em seus aspectos práticos, contudo, acerca da dimensão 

epistemológica, o PPP-EJA/Goiânia não abarca a possibilidade de inserção da 

abordagem CTS, visto que a compreensão de ciência implicitamente observada 

apresenta tendências positivistas, principalmente no que tange ao trato dos 

conteúdos.  

O trabalho de pesquisa de Costa (2012) investigou um programa de 

intervenção de aulas de Ciências Naturais na Educação de Jovens e Adultos 

tendo como fundamento teórico a abordagem temática freireana, integrando a 

comunicação a serviço dos processos de ensino e aprendizagem. A autora 

apontou como resultados a importância de práticas dialógicas para o 

empoderamento estudantil. O estudo concluiu que a EJA se constitui como um 

espaço propício para intervenções pedagógicas, bem como local que considera 

os estudantes como protagonistas do próprio processo de aprendizagem.  

As pesquisas nos orientam a concordar sobre a necessidade e 

importância de que o professor seja crítico - reflexivo no tocante à própria 
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prática, e além disso, seja capaz de compreender os desafios da profissão 

docente, sem reduzir seu fazer pedagógico aos limites impostos pelas condições 

precárias. 

Na análise dos periódicos Revista Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, 

Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências e a Revista Ciência e 

Educação2, entre os anos de 2011 e 2016, percebemos que as pesquisas 

divulgadas vêm abordando a necessidade práticas mais contextualizadas e que 

respeitem a identidade do público da EJA, que compreenda seus princípios e 

funções claramente definidas pelas diretrizes curriculares e que ressaltem a 

importância das teorias freireanas como fundamento teórico para o 

desenvolvimento da práxis. 

As pesquisas analisadas destacam que o Ensino de Ciências no contexto 

da EJA, além de conferir aos sujeitos um lugar de melhor capacitação para o 

mundo do trabalho deve propiciar a atribuição de significados às experiências 

socioculturais construídas por eles e assim fortalecer a participação crítica face 

aos desafios emergentes nos diversos espaços e contextos (RAMOS; SÁ, 2013; 

MOREIRA; FERREIRA, 2011; RIBEIRO; MUNFORD; PERNA, 2012). 

O caráter formador e reflexivo da EJA, incluindo a educação científica, 

faz-se por meio de práticas educativas que partam da realidade do educando e 

do incentivo à tomada de consciência de si próprio.  

As pesquisas assinalam a importância da formação docente e do ensino 

fundamentado na criticidade e como tais aspectos geram implicações na 

construção de uma educação científica para jovens e adultos que envolva a 

dimensão problematizadora (RAMOS; SÁ; 2013; MOREIRA; FERREIRA, 2011; 

RIBEIRO; MUNFORD; PERNA, 2012). 

Diante da preocupação com a prática e pela prática, é interessante 

ressaltarmos que, apesar da importância dos entendimentos e interpretações 

sobre a realidade, seria um equívoco considerar tais interpretações tão 

subjetivas como total fundamentação de uma teoria (CARR; KEMMIS, 1986).  

                                                 
2 Periódicos importantes da área de ensino de ciências, classificadas nos estratos A1 e A2 do 
Qualis-Capes. 
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As pesquisas com interface da educação científica, EJA e a formação de 

professores, revelam a importância de estudos que contribuam na construção 

de conhecimentos científicos neste campo, e, consequentemente, contribuam 

com um Ensino de Ciências contextualizado. Para tanto, a formação docente 

precisa corresponder a mesma perspectiva.  

Nos propomos em contribuir com as pesquisas e assim discutir a 

problematização para o Ensino de Ciências a partir dos entendimentos 

manifestos por um grupo de professores da EJA, Tempo Formativo II 

correspondente aos anos finais do Ensino Fundamental. Em suma, propomos 

investigar: quais os entendimentos elaborados por professores de Ciências 

Naturais sobre problematização e sua importância para a prática pedagógica na 

EJA, no contexto de uma ação de formação continuada? 

Para tanto, buscamos: i: analisar os entendimentos dos professores de 

Ciências Naturais sobre problematização e Ensino de Ciências na EJA, a partir 

de uma atividade formativa. ii: Investigar a importância desta atividade de 

formação para o desenvolvimento das reflexões com relação a importância da 

problematização para a prática pedagógica em Ciências Naturais na EJA.  

É preciso promover formação continuada que subsidiem os docentes de 

Ciências, em todos os níveis de escolaridade, comprometidos com a superação 

do que tem sido denominado de senso comum pedagógico, que está 

marcadamente presente em atividades de ensino que caracterizam a ciência 

como um produto acabado e inquestionável, um trabalho pedagógico que 

favorece a indesejável ciência morta (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2009).  

Embasamo-nos de forma proeminente da teoria de Paulo Freire para 

discutir problematização, a formação docente e o Ensino de Ciências na EJA. A 

reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática 

sem a qual a teoria pode tornar-se apenas falácias e a prática, ativismo 

(FREIRE,1996). 
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CAPÍTULO 1 
 

PROBLEMATIZAÇÃO E ENSINO DE CIÊNCIAS 
 
 

Destinamos este capítulo para discutir o conceito de problematização no 

Ensino de Ciências Naturais, frente à multiplicidade de compreensões e 

significados conferidos a este termo. Consideramos importante apresentar esta 

abordagem teórica em duas dimensões distintas, porém, indissociáveis: a 

dimensão epistemológica e a dimensão pedagógica da problematização, 

tomando os pressupostos da teoria freireana; a filosofia bachelardiana, que 

designa o problema como necessário à formação do espírito científico; e pelas 

contribuições do Demétrio Delizoicov e colaboradores. Esperamos contribuir 

com a construção de novos conhecimentos com respeito à problematização. 

 

1.1 - Problematização e a Prática Pedagógica 

 

A problematização é um termo que vem sendo utilizado em trabalhos 

acadêmicos das diversas áreas, em diferentes perspectivas. É um termo 

polissêmico, ou seja, vem assumindo significações múltiplas em decorrência da 

perspectiva em que a palavra é utilizada (GEHLEN, 2009).  

Segundo Solino e Gehlen (2015) a Abordagem Temática Freireana e o 

Ensino de Ciências por Investigação (EnCI) são propostas de ensino que cada 

vez mais são utilizadas nas pesquisas em educação em Ciências, isso porque 

contemplam o diálogo e a problematização no contexto da prática educativa. 

As práticas pedagógicas orientadas por perspectivas críticas e 

problematizadoras têm sido destaque nos estudos que propõem, desenvolvem e 

analisam estratégias metodológicas para o Ensino de Ciências, a exemplo de 

Delizoicov (1991), (2001); Gehlen (2009); Gehlen e Delizoicov (2011); Solino e 

Gehlen (2015); Muenchen (2010) apontam aproximações entre o conceito de 

problematização, evidentes no âmbito do Ensino de Ciências, visto que o tema 

vem sendo abordado por diversos autores da área.  
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Gehlen e Delizoicov (2011) abordam como a pesquisa referenciada na 

perspectiva vygotskyana concebe e caracteriza o problema e sua função em 

atividades didático-pedagógicas. Para tanto, os autores analisaram os trabalhos 

que utilizam as ideias de Vygotsky nas Atas do ENPEC, no período de 1997 a 

2007. Como resultado deste estudo, os autores afirmam que: 

 
[...] é necessário ampliar a configuração da noção e função do 
problema no Ensino de Ciências, em especial no que diz 
respeito à explicitação dos critérios de seleção do problema e a 
dinâmica de planejamento deste para o desenvolvimento no 
processo de ensino - aprendizagem, tanto na abordagem 
conceitual quanto na abordagem temática (GEHLEN; 
DELIZOICOV, 2011, p. 142). 

 

Os autores supracitados destacam a necessidade de se ter um critério de 

seleção e estruturação do problema e da constituição de temas. Tal problema, 

formulado de modo consistente deve apresentar significado e sentido para o 

educando, a fim de possibilitar a apropriação de conhecimentos historicamente 

construídos para a compreensão e superação do problema em questão. 

Na perspectiva freireana, entendemos que a forma como o professor 

pensa a educação, elabora sua prática pedagógica baseia-se no diálogo e leva 

em consideração a realidade dos educandos, especialmente adultos que 

possuem uma vasta experiência cultural adquirida ao longo da vida.  

A concepção de problema dentro desta abordagem visa modificar a visão 

ingênua do mundo, proveniente do senso comum, ao desenvolver a criticidade 

e promover a cidadania plena desses indivíduos. Faz-se necessário 

compreender a problematização como uma dinâmica que orienta não apenas o 

trabalho pedagógico, mas a visão de mundo e os posicionamentos de 

professores e estudantes frente aos conflitos que emergem na vida social. 

 

1.2 - A Dimensão Epistemológica da Problematização 

 

No âmbito do Ensino de Ciências, a problematização é um elemento 

essencial para que discentes e professores encontrem as possibilidades de se 
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tornarem construtores ativos do conhecimento. O espaço da sala de aula torna-

se um local em que o professor dialoga, faz indagações e argumentações 

necessárias a confrontar proposições, e neste processo os estudantes são 

continuamente desafiados a buscar soluções fundamentadas para as situações–

limites, identificando aproximações e distanciamentos entre conhecimentos 

científicos e o senso-comum.  

Gehlen (2009) destaca que, no campo do Ensino de Ciências, são 

atribuídos vários significados e funções ao termo problema, associados, 

sobretudo, à ênfase dada à resolução de problemas. Esta atividade, de suma 

importância no processo de construção do conhecimento do aluno, resume-se 

na maioria das vezes à resolução de uma lista de problemas e exercícios, 

vinculados a um tópico particular de um conteúdo que está sendo abordado em 

sala de aula. 

Seguindo Delizoicov (2001) a obra de Gaston Bachelard (1884 – 1962) 

merece destaque ao tratar da importância que devemos atribuir para a 

compreensão segundo a qual o conhecimento se origina de problemas, ou 

melhor, da busca de soluções para problemas consistentemente formulados. 

A problematização, segundo Bachelard (1996), está no cerne da 

construção do conhecimento científico.  

 
Em primeiro lugar é preciso saber formular problemas. [...] é 
justamente esse sentido do problema que caracteriza o 
verdadeiro espírito científico. Para o espírito científico, todo 
conhecimento é resposta a uma pergunta. Se não há pergunta, 
não pode haver conhecimento científico. Nada é evidente. Nada 
é gratuito. Tudo é construído (BACHELARD, 1996, p.14). 

 

A epistemologia bachelardiana situa o problema como meio de rupturas 

com os obstáculos que limitam a construção do conhecimento, pois, ao superar 

o senso comum, aumentando o nível de argumentação, é que se evolui para um 

conhecimento consolidado, viabilizando a formação do espírito científico que 

nasce de um processo de mobilização permanente da cultura científica. “Em 

resumo, o homem movido pelo espírito científico deseja saber, mas para, 

imediatamente, melhor questionar” (BACHELARD, 1996, p.13).  
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Bachelard (1996) assinala o importante papel do pensamento filosófico. 

Ele destaca que, no fim do século XIX, acreditava-se ainda no caráter 

empiricamente unificado da realidade. Por julgar afastar-se de qualquer 

preocupação filosófica, a ciência positivista apresentava o conhecimento como 

algo homogêneo. A experiência cotidiana era, então, organizada por uma razão 

estável. 

Destarte, a epistemologia bachelardiana levanta algumas questões no 

tocante ao conceito de limite do conhecimento científico. A concepção de 

conhecimento científico tem um sentido absoluto? Estamos nós encerrados num 

limite objetivamente fechado? Elaboramos o conhecimento científico numa 

trama de perguntas e respostas exatas e pontuais? Conforme Bachelard (1996), 

se essas respostas parecem lógicas e claras é porque certamente está apoiada em 

afirmações realistas e elementares.  

Bachelard (1996) apresenta o imediatismo como obstáculo. Ele assevera 

que uma hipótese científica que não se esbarra em nenhuma contradição tem 

tudo para ser uma hipótese inútil.  

A noção de obstáculo epistemológico envolve, assim, tanto aspectos do 

desenvolvimento histórico do pensamento científico quanto da prática 

pedagógica. Ao estudar o conceito de obstáculo epistemológico no âmbito da 

história da ciência, a filosofia bachelardiana destaca que alguns conhecimentos 

chegam mesmo a comprometer o progresso do saber. 

Delizoicov (2001) afirma que o estudante chega à aula com 

conhecimentos empíricos já construídos, fruto da sua interação com a vida 

cotidiana e que, portanto, durante a educação escolar, a aprendizagem não se 

resume a adquirir uma cultura experimental, mas também busca superar os 

obstáculos já amontoados pelas circunstâncias e situações próprias da vida 

cotidiana.  

A construção de conhecimentos se constitui no movimento que envolve 

os saberes do senso comum, o contato do sujeito com o conhecimento científico 

e a consolidação deste conhecimento, que decorre das inferências e atribuições 
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de significados, que torna o sujeito capaz de analisar criticamente a realidade e 

modificá-la. 

Estudos no campo do Ensino de Ciências têm se orientado na teoria 

freireana, principalmente, na Abordagem Temática (DELIZOICOV,1991; 

DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009; SOLINO; GEHLEN, 2015; 

2011). 

Conforme a epistemologia crítica de Freire (1994; 1996), a construção do 

conhecimento dá-se pelo que é produzido pelo próprio homem, no processo de 

reflexão-ação, em situação gnosiológica, ou seja, considerando a trajetória do 

sujeito no ato de construção do conhecimento. São os olhares dos sujeitos 

cognoscentes que se alinham no processo problematizador, crítico-dialógico, no 

confronto frente à realidade que conferem ao conhecimento partilhado critério 

de veracidade.  

 

1.3 - A Dimensão Pedagógica da Problematização 

 

A ação didática desenvolvida de forma dialógica e a partir da realidade 

pode potencializar o processo de aprendizagem de Ciências, contribuindo para 

o desenvolvimento do senso crítico e para a superação dos níveis de consciência 

pelo aluno. Para Freire (1994) a construção do conhecimento, com vistas à 

transformação, dá-se pela superação da consciência real pela consciência 

máxima possível. Logo, é a partir do processo da Investigação Temática que o 

professor conhece e interage com a realidade do sujeito, identificando a forma 

como este o percebe. Além disso, possibilita a identificação de contradições 

existenciais, entendidas na abordagem freireana como códigos que precisam ser 

descodificados e problematizados. 

Nesta perspectiva, o conteúdo assume papel de importância 

fundamental no processo de problematizar as contradições. A nova proposta 

curricular desenvolvida nesta dinâmica busca articular os conceitos científicos 

com o contexto no qual os alunos estão inseridos. Com isso, o novo currículo 

possibilita que o conteúdo não seja tratado de forma isolada, mas como 



 
 

29 

conhecimento sistematizado que tem relação com situações reais do cotidiano 

dos alunos (MUENCHEN; DELIZOICOV, 2014). 

No desenvolvimento da prática pedagógica, os obstáculos 

epistemológicos propõem-se como “obstáculos pedagógicos”, ou seja, são 

limitadores da aprendizagem e elaboração do saber científico, uma vez que 

limita a atividade racional do educando. Bachelard (1996) critica o não-

reconhecimento, pelos professores, da existência desses obstáculos para a 

formação do espírito científico, tendo em vista que estes não podem ser 

negligenciados no processo de formação e aprendizagem dos sujeitos. 

Neste sentido, a ação didática no Ensino de Ciências propõe colocar o 

saber científico em estado de mobilidade permanente. Ao contrário da 

concepção positivista de um saber fechado e estático, o conhecimento dinâmico 

e aberto propõe dialetizar a experiência e oferecer condições apropriadas para a 

evolução da aprendizagem. A mobilização dos saberes é que descortina os 

processos de ensino e aprendizagem, estando no ato de ensinar a melhor 

maneira de aprender, de avaliar a solidez das convicções. Assim, a prática 

docente consiste em uma relação dialógica com construção e intercâmbio de 

ideias.  

Para Bizzo (2009), é notório que o domínio de conhecimentos científicos 

básicos é indispensável até mesmo na realização de tarefas tão triviais como ler 

um jornal ou assistir televisão. A democratização do conhecimento científico 

requer mudanças em diversos aspectos que envolvem o processo de ensino e 

aprendizagem, ainda ressalta que propor ao estudante a memorização de uma 

extensa lista de termos exóticos sem qualquer contextualização é comum aos 

modelos tradicionais de ensino, os quais necessitam ser superados. 

O mesmo autor argumenta que não é admissível que o Ensino de 

Ciências seja limitado a apresentar aos alunos notícias sobre os produtos da 

ciência. A ciência é uma postura, uma forma de coordenar pensamento e ação 

diante do desconhecido. 
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A perspectiva epistemológica da construção do conhecimento científico, 

considera a problematização como cerne da formação do espírito científico, logo 

ao refletirmos sobre isso, indagamo-nos sobre o papel da escola e do professor.  

Um método de ensino transmissor geralmente não oferece dificuldades. 

Uma vez que não existem questionamentos, a crítica é inexistente. As 

interpretações equivocadas e as incompreensões dos alunos continuam 

existindo e os novos termos e conceitos apenas se misturam nos equívocos, e 

permanecem conferindo a falsa ideia de aprendizagem. 

A epistemologia da prática docente oferece instrumentos para o 

professor repensar as concepções que vem norteando suas ações. 

Etimologicamente, epistemologia é composta pelos termos gregos: episteme que 

significa ciência, conhecimento, e logos que corresponde a discurso, estudo, 

teoria. A compreensão crítica da epistemologia exige processos formativos 

críticos e que considerem a profundidade filosófica que envolve a prática 

educacional. 

 O espírito científico não pode se limitar a processos descritivos de 

determinados fenômenos, mas na capacidade de relacionar outros objetos e 

outras experiências. A capacidade de problematizar com clareza é o que 

caracteriza a formação do espírito científico, logo a formação de professores 

precisa superar obstáculos pedagógicos. 

A problematização na concepção freireana assume um sentido amplo 

que envolve aspectos políticos, econômicos, sociais e humanos (FREIRE, 1994; 

1996). A superação das contradições e antagonismos da sociedade decorre da 

capacidade crítica dos sujeitos de problematizar a realidade e assumir-se como 

agente transformador. 

O movimento dialético entre objetividade e subjetividade é o que a 

pedagogia freireana propõe, onde a arbitrariedade e suas causas se tornam 

objeto de constante reflexão, de engajamento e de luta.  

 
A objetividade dicotomizada da subjetividade, a negação desta 
na análise da realidade ou na ação sobre ela, é objetivismo. A 
negação da objetividade, na análise como na ação, acaba 
conduzindo ao subjetivismo que se alonga em posições 



 
 

31 

solipsistas, cujos preceitos se pautam numa única realidade 
representada somente pelo eu empírico, nega a ação mesma, 
por negar a realidade objetiva, desde que esta passa a ser 
criação da consciência. “É preciso reconhecer que nem 
objetivismo, nem subjetivismo ou psicologismo desvela os 
antagonismos escamoteados, mas subjetividade e objetividade 
em permanente dialogicidade” (FREIRE, 1994, p. 20). 

 

O reducionismo da objetividade ou da subjetividade mitifica a violência 

e os mecanismos de coerção legitimados pela submissão do sujeito aos arranjos 

sociais excludentes. A conscientização crítica dos oprimidos se opõe à 

dicotomização e a linearidade que nega a dinâmica da sociedade em que 

estamos inseridos (FREIRE, 1994). 

A educação como prática de liberdade contrapondo-se ao modelo 

bancário de educação propõe desatar os sujeitos das amarras, bem como da 

natureza repressora que muitos oprimidos carregam em suas identidades. 

Dessa forma, a transmissão, o depósito de conhecimentos acríticos é 

confrontado pelo diálogo humanizador.  

 
A educação que se impõe aos que verdadeiramente se 
comprometem com a libertação não pode basear-se numa 
consciência especializada, mecanicistamente compartimentada, 
mas nos homens como corpos conscientes como consciência 
intencionada no mundo. Não pode ser a do depósito de 
conteúdos, mas da problematização dos homens em sua relação 
com o mundo (FREIRE, 1994, p. 38). 

 

O sentido conferido à problematização na teoria pedagógica de Paulo 

Freire concebe que o ensino já não pode ser resumido ao ato de depositar, ou de 

narrar, ou de transferir, ou de transmitir “conhecimentos” e valores aos 

educandos, meros receptores, nos moldes da educação “bancária”, mas, um ato 

que gere autonomia do ser na construção do conhecimento.  

O contraponto de uma concepção de educação “bancária”, sectária e 

prescritiva que serve à dominação se forja numa educação problematizadora, 

na consciência crítica, no engajamento e na participação cidadã.   

O caráter político e emancipatório é que nos inquieta a discutir. Como a 

ideia e os conceitos de problematizar se apresentam no Ensino de Ciências? 
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Como a formação e as práticas docentes podem se desenvolver considerando a 

relevância da perspectiva problematizadora? Quais aproximações são propostas 

por pesquisadores no campo da educação em ciências? 

O termo problematização é amplamente utilizado no que tange aos 

processos de ensino e aprendizagem como dimensão norteadora da prática 

pedagógica, entretanto, considerando que a problematização dos conteúdos 

atrela-se à análise de problemas ou contradições dentro das diversas realidades 

sociais, está claro que os sentidos e compreensões sobre esta perspectiva não 

podem limitar-se à natureza metodológica.  

A análise crítica da realidade social é condição básica na elaboração de 

uma situação-problema para ser abordada no contexto da sala de aula, essa 

análise ultrapassa o levantamento dos conhecimentos prévios do aluno, mas, os 

elementos de caráter prático precisam decorrer de um entendimento crítico 

sobre as questões sociais e principalmente de um posicionamento frente a estas 

questões.  

 
1.4 - A Práxis Problematizadora  

 

A dimensão epistemológica freireana converge com a epistemologia 

bachelardiana na compreensão de que conhecimento tem origem em 

problemas, ou melhor, na busca de soluções para problemas consistentemente 

formulados.  

Não se trata apenas de conferir utilidade técnica ou prática ao 

conhecimento, mais que isso, é tornar o espírito aguçado por uma visão crítica e 

questionadora, é o que permite aos sujeitos irem além do emitir opiniões, mas 

formular problemas a partir das situações e circunstâncias que emergem nos 

diversos contextos. 

Delizoicov (1991) analisou as rupturas entre os conhecimentos do senso 

comum e o conhecimento científico. Conforme ocorrem estas rupturas com a 

“experiência primeira” e o movimento de apropriação dos saberes elaborados, o 

autor propõe uma dinâmica que orienta a práxis docente para aprendizagem de 
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Ciências Naturais, fundamentada por parâmetros epistemológicos e 

sociológicos. 

Desenvolver uma prática pedagógica que empreenda o senso 

investigativo, a motivação, o questionamento e que implique em superar o 

senso comum não é simples, mas desafiador. Logo, a formação do educando em 

sua escolarização deve visar à sua atuação na sociedade como cidadão crítico, 

independente da sua profissionalização.  

O conhecimento científico que será abordado na escola precisa fornecer 

instrumentos ao educando para compreensão dos fenômenos naturais para 

orientar sua atuação na realidade, tanto no contexto das relações sociais, quanto 

no contexto sociedade tecnológica em que vivemos (DELIZOICOV, 1991). 

Por compreendermos a importância destas dimensões, questionamo-nos 

então: como desenvolver uma prática de ensino que congregue estas 

dimensões? É possível desenvolver a ação didática considerando as 

experiências acumuladas e historicamente construídas e, a partir das situações–

limites, promover rupturas necessárias à construção do conhecimento 

científico?  

Neste sentido, a dinâmica problematizadora para ação didática proposta 

por Delizoicov (1991), Delizoicov e Angotti (1992) e Delizoicov (2001) é bastante 

pertinente, no sentido de concretizar uma possibilidade de desenvolver a práxis 

docente. 

O conhecimento anterior, que o sujeito em formação detém, 

independentemente do seu nível de escolarização, interfere de certa forma na 

apreensão do conteúdo. Situações significativas emergem, oportunizando a 

relação entre estruturas de conhecimento paralelas para o mesmo fenômeno 

estudado, ou seja, a relação entre determinado fenômeno e a realidade social de 

cada educando vai refletir de forma diferenciada na aprendizagem de cada um.  

Delizoicov (2001) ressalta que é preciso assumir o desafio de desenvolver 

perspectivas para a docência que, além de contemplar uma concepção 

epistemológica sobre a construção de um problema, é necessário estruturar 

práticas educativas capazes de veicular conhecimento científico em situações–
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limites dentro da própria realidade social e, neste sentido, o planejamento 

didático–pedagógico deve considerar as duas categorias de conhecimento: o 

científico e o senso comum. 

“Toda cultura científica deve começar, por uma catarse intelectual e 

afetiva” (BACHELARD, 1996, p. 27).  É preciso conferir um caráter dialógico à 

ação pedagógica, esta deve ser uma das características fundamentais do modelo 

didático–pedagógico, cujo elemento norteador é a problematização dos 

conhecimentos (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009).  

A dinâmica apresentada para prática pedagógica no âmbito da educação 

em ciências abordada nos estudos de Delizoicov, colaboradores e interlocutores 

orienta–se pela proposta freireana para alfabetização de adultos.  

Para Freire (1996) a alfabetização dialógica proposta granjeia-se 

“palavras geradoras” e “temas geradores”, que podem se reconstruir em outros 

temas e gerar novas atividades. A pedagogia freireana defende abordagens 

motivadoras de temas do aluno que o oriente à reflexão, pensamento crítico, 

baseando-se em problemas reais vivenciados pelos sujeitos, no sentido de 

discutir a realidade e tendo sua vida como ponto de partida. 

Gadotti (1991) destaca que a proposta freireana trata-se muito mais de 

uma teoria do conhecimento, de uma filosofia de Educação do que um simples 

método de ensino, logo, não é pertinente fazer uso da denominação método ao se 

reportar à proposta educacional de Paulo Freire. Buscando desmitificar esta 

visão das experiências pedagógicas e da teoria freireana, Gadotti (1991) traçou 

uma configuração compilada da abordagem temática, visando apresentar a 

experiência de Freire para compreendermos como esta visão pode ser 

dinamizada. 

Partindo das situações reais, concretas e refletindo sobre os meios de 

superação das situações–limites que emergem na comunidade, o conteúdo 

programático deve ser organizado e compreendido como resultado da práxis 

educativa, através da qual o indivíduo torna-se capaz de modificar sua 

realidade (GADOTTI, 1991).  



 
 

35 

Freire (1996) sistematiza a abordagem problematizadora nas seguintes 

etapas: 

i. Etapa de investigação: consiste em buscar e descobrir o universo 

vocabular relacionado à vida cotidiana do educando, visando 

identificar as palavras e temas geradores que façam sentido ao 

alfabetizando. 

ii. Etapa da tematização: tem por objetivo questionar as visões 

ingênuas e confrontá-las com as críticas. Nesta etapa, podem 

aparecer novos temas geradores, relacionados (ou não) com os 

encontrados anteriormente.  

iii. Etapa da problematização: apresenta como objetivo a 

conscientização. O confronto entre o concreto e o abstrato é 

constituído por um concreto problematizado, na qual as situações-

limites, que eram obstáculos à humanização, são ultrapassadas. O 

indivíduo desperta-se para assumir posicionamentos de superação 

a realidade opressora pela práxis transformadora, assumindo-se 

como protagonista da própria realidade. 

iv. Redução temática: nesta etapa será definido o programa de ensino 

que será adotado. O professor pode incluir os que são importantes 

no desenvolvimento da atividade, mesmo não contemplados pelo 

círculo de cultura. A partir daí, tem início a construção do material 

didático necessário ao desenvolvimento das atividades planejadas.  

v. Trabalho em sala de aula: é nesta etapa que as ações planejadas e 

os conteúdos selecionados são desenvolvidas em sala, as atividades 

elaboradas, trabalhos propostos serão consolidados na prática. 

Sabemos que o trabalho de Freire (1996) apresenta a investigação 

temática para fundamentar uma proposta de educação em um contexto 

específico para alfabetização de adultos, entretanto, a teoria freireana abarca a 

elaboração de currículos, a perspectiva da práxis e a formação de professores, 

alcançando pontos específicos como o Ensino de Ciências.  
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A proposta pedagógica desenvolvida e teorizada (DELIZOICOV, 1991) 

em Guiné Bissau propôs a reconfiguração do Ensino de Ciências 

epistemologicamente embasada na noção bachelardiana e freireana de 

problema. 

O autor elabora e discute uma dinâmica para a práxis orientada pela 

investigação temática abordada por Freire (1996), que se concretiza em cinco 

etapas: 1)Levantamento preliminar: Etapa em que o educador busca 

informações concernentes à comunidade na qual atuará, conhece sua cultura, 

hábitos, crenças, mundo do trabalho, lazer, linguagem e condição social. 2) 

Análise da situação-limites e escolha das codificações: Servindo-se das 

informações adquiridas na etapa anterior, o investigador reconhece as 

incoerências e contradições que envolvem os sujeitos, e juntos identificam o que 

será relevante para a codificação; 3. Diálogos descodificadores: Após a 

codificação de temas relevantes, eles serão descodificados. Sempre permeado 

pela conversação em que o diálogo será o meio de libertação do sujeito, 

desencadeando outras discussões, estendendo temas e permitindo a superação 

das visões ingênuas para consolidar posicionamentos críticos; 5. A ação 

pedagógica: concluídas todas as etapas anteriores e feita a preparação de toda a 

temática, os professores então desenvolvem com os sujeitos os problemas a 

serem desvelados, decifrados e não apenas conteúdo a ser transmitido. 

A abordagem temática é uma perspectiva curricular cuja lógica de 

organização é estruturada com base em temas, com os quais são selecionados os 

conteúdos de ensino das disciplinas. Nessa abordagem, a conceituação 

científica da programação é subordinada ao tema (DELIZOICOV; ANGOTI; 

PERNAMBUCO; 2009). 

Dentre as possibilidades de estabelecimento de uma atuação docente que 

contemple aspectos críticos, algumas iniciativas fornecem caminhos viáveis, 

que localizam a problematização como fundamento da práxis. A dinâmica 

denominada como Momentos Pedagógicos apresenta-se em três funções 

específicas, distintas, porém indissociáveis: problematização inicial, 

organização do conhecimento e aplicação do conhecimento (DELIZOICOV; 
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ANGOTTI, 1991; DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO 2009). Esta 

dinâmica pedagógica continua sendo rediscutida e reelaborada em outros 

trabalhos (MUENCHEN, 2010; MUENCHEN; DELIZOICOV, 2012; GEHLEN, 

2009;  SOLINO;  GEHLEN, 2015).  

 

1.5 -  Os Momentos Pedagógicos  

 

Conforme destaca Muenchen e Delizoicov (2014) com a publicação, no 

final dos anos 1980, dos livros Metodologia do Ensino de Ciências, e Física, a 

dinâmica conhecida como Três Momentos Pedagógicos passou a ser 

disseminada. Ambas as obras se inserem na Coleção Magistério – 2º grau, que é 

resultado do “Projeto diretrizes gerais para o ensino de 2º grau: núcleo comum 

e habilitação magistério”. É no decorrer desse projeto que ocorre interação entre 

o grupo de pesquisadores que implementou a perspectiva freireana no contexto 

da educação escolar e educadores alinhados com a perspectiva crítico-social dos 

conteúdos. 

No decorrer do projeto desenvolvido para a elaboração de um novo 

currículo em Guiné Bissau, os Três Momentos Pedagógicos foram 

ressignificados no contexto da pesquisa desenvolvida neste período. 

(DELIZOICOV, 1991; MUENCHEN, 2010; MUENCHEN; DELIZOICOV 2012) .  

Delizoicov e Angotti (2002), afirmam que a abordagem temática 

preocupa-se com a apreensão de conhecimentos, suas aplicações e aproximação 

com fenômenos ligados às situações concretas vivenciadas pelos educandos. 

Ensinar através de temáticas visa superar o ensino propedêutico. Para 

Muenchen (2010), a transposição da proposta freireana como alicerce para o 

Ensino Ciências constitui uma concepção de prática educacional que rompe 

com as práticas tradicionais de ensino.  

Com efeito, a abordagem de problemas reais desperta nos educandos 

“curiosidade epistemológica” (FREIRE, 1996). Deste modo, o uso de temas nas 

aulas, numa perspectiva problematizadora, utilizando situações e problemas 

reais favorecem a aprendizagem mais significativa e motiva os educandos a 
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participarem das aulas, o que contribuirá para a formação de pessoas mais 

críticas (HUNSCHE; AULER, 2012).  

Ao problematizar, o diálogo deve ser esclarecedor, visto que o professor 

mobiliza o conhecimento já construído pelo aluno, aguça as contradições e 

identifica as limitações. Quando os saberes construídos pelos discentes são 

cotejados com o conhecimento científico viabiliza-se um distanciamento crítico 

do educando, necessário à formação do espírito científico. (DELIZOICOV; 

ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009).  

Assumir esta proposta não é algo simples, requer uma reestruturação 

dos conteúdos programáticos e uma abordagem de temas com situações 

significativas. A apreensão dos significados e interpretações das temáticas 

precisa ser assegurada na prática pedagógica, para que estas significações sejam 

suficientemente aprofundadas e que fortaleça o conhecimento científico, logo, a 

problematização se faz essencial. A dinâmica dos Três Momentos Pedagógicos é 

constituída das seguintes etapas: 

 Problematização Inicial: Este primeiro momento é caracterizado pela 

capacidade de compreensão da posição dos alunos ante a questão em pauta, 

a função do professor concentra-se mais em questionar posicionamentos, 

fomentando a discussão das respostas dos alunos, e lançar dúvidas sobre o 

assunto e não apenas responder ou oferecer explicações. 

Ao apresentarmos aos alunos questões reais, que emergem do seu 

cotidiano, e entendermos que a situação está atrelada à/ao temática/conteúdo 

em estudo, é preciso localizar a questão no âmbito do conhecimento científico. 

A problematização inicial é o que vai possibilitar este processo, pois 

 
Organiza-se esse momento de tal modo que os alunos sejam 
desafiados a expor o que estão pensando sobre as situações. 
Inicialmente, a descrição feita por eles prevalece, para o professor 
poder ir conhecendo o que pensam. A meta é problematizar o 
conhecimento que os alunos vão expondo, de modo geral, com 
base em poucas questões propostas relativas ao tema e às 
situações significativas, questões inicialmente discutidas num 
pequeno grupo, para em seguida, serem exploradas as posições 
de vários grupos com toda a classe, o grande grupo. 
(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009, p. 200). 
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A finalidade deste momento é possibilitar o distanciamento crítico 

necessário para se defrontar com as interpretações dos problemas propostos. O 

ápice desta problematização é promover no aluno a necessidade da aquisição 

de outros conhecimentos, para que ele, então, passe a perceber a questão em 

debate como uma situação a ser confrontada. Nesta etapa é que se fortalece a 

formação da criticidade necessária para olhar para seus próprios saberes e suas 

próprias realidades de forma a caminhar na perspectiva das rupturas.  

 Organização do Conhecimento: Este é o momento em que os alunos 

buscam aprofundamentos dos conhecimentos e questões em estudo para a 

compreensão dos temas e da problematização inicial. Neste ensejo, o 

educando deve solucionar situações-problemas e propor atividades que 

assumam objetivo formativo. 

 
Os conhecimentos selecionados como necessários para a 
compreensão dos temas e da problematização inicial são 
sistematicamente estudados com a orientação do professor. É 
nesse momento que a resolução de problemas e exercícios passa 
assumir sua dimensão formativa na apropriação de 
conhecimentos específicos, e nesse instante é possível 
problematizar as questões do próprio livro didático, não aceitar 
tudo que é apresentado de forma acrítica, mas questionar, 
estabelecer correlações (DELIZOICOV; ANGOTTI; 
PERNAMBUCO, 2002, p. 201).  

 

Esta é a etapa em que o conteúdo é abordado sistematicamente o 

conhecimento incorporado pelo aluno e em que são analisadas e interpretadas 

as situações que determinaram seu estudo; é neste momento que os alunos são 

capacitados a empregar seus conhecimentos, e em que eles poderão articular a 

conceituação científica com situações reais (MUENCHEM, 2010).  

 Aplicação do Conhecimento: Esta etapa é destinada a abordar o 

conhecimento incorporado pelo estudante para interpretar tanto as situações 

iniciais que determinam seu estudo como com outras situações que, apesar 

de serem ligadas aos problemas iniciais, ampliam suas compreensões 

(DELIZOICOV, 2001).  
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Muenchen (2010) ressalta que, dentre outros pressupostos desta 

perspectiva freireana, encontramos o rompimento com a educação bancária na 

qual predomina o discurso e a prática de que o sujeito da educação é o 

educador, sendo os educandos como vasilhas a serem enchidas; o educador 

deposita "comunicados" – como nos bancos, que estes, recebem, memorizam e 

repetem.  

Na proposta problematizadora, o educador e educando integram um 

mesmo processo, estabelecendo-se uma relação dialógico-dialética, na qual 

ambos aprendem juntos. Esta etapa é o momento em que se consolida e 

fortalece a construção do conhecimento. 

A proposta neste momento ultrapassa a ideia de capacitar os alunos ao 

emprego dos conhecimentos, com o objetivo de utilizar apenas rotineiramente 

os conceitos científicos com conceitos reais, mas encontrar soluções 

fundamentadas diante das situações–limites do que simplesmente encontrar 

uma resposta para uma questão pontual em um livro didático.  Enfim, 

entendemos que a aplicação do conhecimento significa: 

 
O uso articulado da estrutura do conhecimento científico com 
situações significativas, envolvidas nos temas, para melhor 
entendê-las, uma vez que essa é uma das metas a serem 
atingidas com o processo ensino–aprendizagem das Ciências. É 
o potencial explicativo e conscientizador das teorias científicas 
que precisa ser explorado (DELIZOICOV; ANGOTTI; 
PERNAMBUCO, 2009, p. 202).  

 

A importância de uma formação básica em Ciências para a formação 

cultural de qualquer cidadão é notória. A educação científica deve subsidiar os 

sujeitos ao pleno exercício da cidadania e, consequentemente, a construção do 

conhecimento não pode ser orientada como um mero processo de 

decodificação. Sendo assim, a formação docente não pode ser minimizada ao 

treinamento técnico apenas, ao contrário, deve estar epistemologicamente e 

politicamente fundamentada e orientada pela problematização. 

O docente precisa dar conta da seriedade e da profundidade para um 

ensino orientado pela problematização e, para Delizoicov (2001), isso     
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Envolve a escolha e formulação adequada de problemas, de 
modo que possibilite a produção de um novo conhecimento. 
Não se resume, portanto, a mera apresentação de problemas a 
serem resolvidos com a conceituação abordada nas aulas, uma 
vez que está ainda não foi desenvolvida, ao contrário, 
problemas que devem ter o potencial de gerar no aluno a 
necessidade de apropriação de um conhecimento que ele ainda 
não tem e que ainda não foi apresentado pelo professor. 
(DELIZOICOV, 2001, p.6) 

  

Uma atuação docente, nesta perspectiva, exige para a sua realização, 

algumas demandas envolvendo, inclusive, considerações nada triviais, dado o 

nível de exigência que os problemas com tais características devem ter, do 

mesmo modo que o seu tratamento didático (DELIZOICOV, 2001). 

A abordagem de problemas no Ensino das Ciências e de sua importância 

para a aprendizagem dos conceitos científicos está em debate na literatura e 

continua merecendo atenção, isto implica promover uma visão mais interativa 

de ciências, logo, a interatividade entre as diferentes áreas podem viabilizar o 

diálogo entre os diversos campos do conhecimento (SILVA; PENIDO, 2011). 

A formação de professores, numa dimensão emancipatória, não pode se 

resumir ao tecnicismo e ao praticismo, ou apenas a identificar as carências 

formativas ou as inviabilidades de um ensino transmissor.  

É necessário abrir caminhos para uma discussão de valor de uma teoria 

alternativa para investigação científica com o propósito de articular uma 

perspectiva mais coerente sobre a natureza da pesquisa científica e sua relação 

com a prática educacional (CARR; KEMMIS, 1988). 
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CAPÍTULO 2 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS NA EJA E FORMAÇÃO DOCENTE 
 
 

Este capítulo apresenta um panorama histórico da constituição da 

educação de pessoas jovens e adultas e o processo de institucionalização desta 

modalidade de ensino. Após a apresentação deste percurso, abordamos sobre o 

Ensino de Ciências na EJA e a formação de professores. Ressaltamos que, 

embora os referenciais utilizados nesta discussão sobre formação docente e 

Ensino de Ciências na EJA não tomem a modalidade como foco, servimo-nos 

destes estudos para construir desdobramentos possíveis para a discussão. 

 

2.1 – Educação de Jovens e Adultos: sujeitos, concepções e espaços 

 

Os primeiros vestígios da educação de adultos no Brasil são perceptíveis 

durante o processo de colonização, após a chegada dos padres jesuítas, em 1549. 

Estes se voltaram para a catequização e “instrução” de adultos e adolescentes, 

tanto de nativos quanto de colonizadores, diferenciando apenas os objetivos 

para cada grupo social. Após a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal, 

ocorreu uma desorganização do ensino. Somente no Império o ensino voltou a 

ser ordenado (ARANHA, 2006). 

Conforme afirma Moura (2003) a educação de adultos e jovens no Brasil 

deu seus primeiros passos no período colonial, e apesar de todas as 

transformações ocorridas no curso da história, a EJA foi marcada por bases 

ideológicas puramente religiosas que almejavam a catequização dos indígenas 

e, assim, facilitar a dominação dos povos nativos e a exploração da mão de obra 

sem que estes oferecessem resistências.  

A autora ainda destaca que a educação jesuítica apenas beneficiou 

distintamente a aristocracia rural brasileira, que atravessou todo período 

colonial, imperial e atingiu o período republicano sem ter sofrido modificações 

quaisquer em suas bases (MOURA, 2003). 
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No contexto do pós-guerra, em 1949, com a criação da Organização das 

Nações Unidas (ONU) e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), a educação de pessoas adultas é apontada como 

instrumento de resistência ao totalitarismo e em prol da difusão de cultura de 

paz. 

Em 1960, a II Conferência Internacional de Educação de Adultos 

(CONFINTEA) volta-se para discutir o papel do Estado na promoção da EJA, 

tendo em vista que a educação de adultos visava à qualificação para o mercado 

de trabalho. É importante destacar o relevante papel da UNESCO e do 

movimento CONFINTEA3 na defesa da educação de adultos não somente como 

um direito humano fundamental, mas também como um elemento integrante e 

fundamental na perspectiva da aprendizagem e educação ao longo da vida. 

Estas conferências são movimentos que englobam diversos países, associações, 

movimentos sociais em torno da causa da educação e da promoção da 

cidadania. 

Entender o percurso histórico de institucionalização da EJA é essencial 

para compreensão dos dilemas que a modalidade enfrenta na 

contemporaneidade, suas especificidades, principalmente para discutirmos o 

papel da problematização para o Ensino de Ciências voltado a este público, 

Além de atentar para o fato que a EJA está além da ideia de uma modalidade 

limitada à alfabetização.  

Cunha Júnior (2012), ao traçar uma cartografia da escolarização de jovens 

e adultos no Brasil, destaca que foi no século XX que ficou evidenciado, mesmo 

que de forma lenta, uma política oficial de incentivo para o processo de 

escolarização das pessoas, e isso decorre do desenvolvimento industrial e da 

necessidade de ampliação da base eleitoral.  

                                                 
3 As Conferências Internacionais de Educação de Adultos são, em termos formais da UNESCO, 
conferências intergovernamentais (categoria II), às quais todos os Estados-membros da 
Organização são convidados a enviar delegações. As CONFINTEAs (do francês Conférence 
Internationale de Éducation des Adultes, daí a sigla CONF-INT-EA) representam a culminância 
de processos cíclicos ocorridos a cada dez ou doze anos nas últimas seis décadas, e que, em 
grande parte, seguiram um padrão semelhante. 
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A EJA foi consolidada por ser essencial para atender aos ditames do 

projeto desenvolvimentista e industrial. Embora reconheça que a escolarização 

formal surgiu em atendimento ao projeto de industrialização, este não é um 

processo recente no Brasil (HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

 
A ação educativa junto a adolescentes e adultos no Brasil não é 
nova. Sabe-se que já no período colonial os religiosos exerciam 
sua ação educativa missionária em grande parte com adultos. 
Além de difundir o evangelho, tais educadores transmitiam 
normas de comportamento e ensinavam os ofícios necessários 
ao funcionamento da economia colonial, inicialmente aos 
indígenas e, posteriormente, aos escravos negros. Mais tarde, se 
encarregaram das escolas de humanidades para os 
colonizadores e seus filhos (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p.108-
109). 

 

Os espaços onde se implantaram as primeiras escolas para pessoas 

jovens e adultos, desde os tempos mais remotos em que o estado assumiu a 

responsabilidade com a educação em sua maioria, apenas ofertavam Cursos 

Populares Noturnos com anos elementares para os analfabetos, ensino técnico 

elementar e cultura geral, numa época em que, para os estudiosos, o 

analfabetismo era a causa da pobreza e não um reflexo dela (DE TOMMASI; 

WARDE; HADDAD, 2009). 

Em 1945, com o fim da ditadura de Getúlio Vargas, da segunda Guerra 

Mundial e com a criação da Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciências e Cultura (UNESCO), o Brasil passa a requerer a criação de políticas 

oficiais e programas educativos. Em 1947, foi lançada a primeira campanha de 

Educação de Adultos, oferecendo a alfabetização em três meses e o primário em 

dois semestres, e, nesse contexto, emergem as primeiras discussões sobre 

educação de adultos no país. (TOMMASI; WARDE; HADDAD, 2009). 

Cunha Junior (2012) destaca que, no contexto marcado por debates e 

discussões sobre o ensino de jovens e adultos, surge então um personagem 

importante, juntamente com a delegação pernambucana: o professor Paulo 

Freire, propondo uma nova pedagogia que se dispõe a considerar o homem e a 

mulher como sujeitos de sua aprendizagem. 
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As mudanças não eram apenas físicas e estruturais, mas transformações 

nas concepções tradicionais e “bancárias” do ensinar e aprender. Todavia, em 

1964, o regime militar rompe com este trabalho e cria-se o Movimento Brasileiro 

de Alfabetização (MOBRAL). Freire é então exilado, e o retrocesso da ditadura 

traz de volta os velhos programas de ensino de adultos, conservadores e 

filantrópicos (CUNHA JÚNIOR, 2012).  

Com a redemocratização e a reabertura política, as novas campanhas e 

experiências desenvolvidas propuseram avanços significativos. Um movimento 

pós–alfabetização se intensifica e, nos anos 90, a EJA ganha visibilidade 

nacional e políticas públicas são ampliadas, novos estudos e pesquisas são 

desenvolvidos, além da ocorrência de fóruns nacionais e estaduais. Em 1999 

aconteceu, então, o 1º Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos 

(ENEJA). Amplia-se então os debates, as ações e se fortalecem as políticas 

públicas educacionais para esta modalidade. 

Com o fortalecimento destas políticas, na última década, a Educação de 

Jovens e Adultos é concebida na contemporaneidade como para sujeitos que 

estão em escolarização permanente, que têm maior acesso à formação 

intelectual, que são mais capazes de intervirem politicamente em suas 

comunidades e que exercem de forma cada vez mais plena sua atuação como 

sujeito histórico e de direitos (CUNHA JÚNIOR, 2012).  

Ao discutirmos sobre as políticas públicas educacionais brasileiras na 

contemporaneidade, torna-se evidente a relação entre o Estado e o mercado 

capitalista neoliberal na construção e gestão de diversos programas e ações em 

defesa dos interesses da classe dominante. As iniciativas estatais, dentro da 

lógica neoliberal, atuam acima de tudo na supraestrutura, ou seja, nos âmbitos 

político, jurídico e religioso e se manifestam na infraestrutura, nos meios de 

produção e na própria força do trabalho (DI PIERRO, 2008).  

As ações de ordem pública, orientadas por interesses mercadológicos, 

são executadas objetivando assegurar a reprodução ampliada do capital nas 

relações de trabalho e nos modos de produção. Essa atuação é direta quando 

propõe transformar a escola em centros de treinamento e qualificação da força 
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de trabalho em nome de um projeto de desenvolvimento da sociedade 

globalizada (FREITAG, 2005). 

O Banco Mundial (BM) passa a exercer profunda influência nos rumos 

do desenvolvimento mundial e, especialmente, das políticas estatais. No quesito 

da formação docente, para o BM, os professores costumam ser vistos apenas 

como um sindicato magisterial, corporativista, intransigente, quando não se 

restringe a simples massa de manobras políticas. Os docentes, nesse contexto 

corporativista, são identificados como problema, um insumo educativo 

essencial, porém, de alto custo (TOMMASI; WARDE; HADDAD, 2009). 

Ao analisarmos os entrelaçamentos entre escola, Estado e a sociedade 

capitalista, notamos que as políticas educativas almejam atender 

prioritariamente aos ditames do mercado de trabalho e das forças produtivas. 

Por conseguinte, vemos a veemência destes laços ainda mais fortes quando se 

trata da Educação de Jovens e Adultos. 

A EJA, ao longo da história brasileira, sempre esteve relegada ao patamar 

da marginalização, concebida ora como ensino supletivo para suprir carências 

de escolarização, ora como educação compensatória. Após mudanças na 

legislação, sobretudo, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 

1996 (LDBEN), a EJA passou a ser regida por normas e diretrizes 

governamentais, constituindo-se num processo regular de escolarização, 

devendo ser respeitada a sua natureza e especificidade, adquirindo relativa 

importância e direito social (DANTAS,2012). 

A EJA, no Brasil, está situada como um campo de direitos e 

responsabilidades do Estado, a modalidade tem avançado no sentido de 

romper cada vez mais com um caráter meramente compensatório e filantrópico, 

que se limita a uma concepção de solucionar a problemática da distorção idade-

série resultante da repetência e da evasão. 

A formação docente, nas diversas licenciaturas, inclusive em Ciências 

Biológicas, demonstra que a formação inicial de professores no Brasil não 

contempla a Educação de Jovens e Adultos com o aprofundamento necessário e 
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que, em sua maioria, limita-se a uma disciplina com carga horária de 60 horas 

(VENTURA, 2012).  

Esta constatação nos instiga a pensar sobre os modelos que orientam 

esses processos formativos, geralmente constituídos de pacotes prontos e 

amplamente técnicos (VENTURA, 2012). A problemática então se instaura, visto 

que o paradigma da racionalidade técnica contempla todos os problemas 

práticos como se fossem questões meramente técnicas e objetivas (CARR; 

KEMMIS, 1988).  

Os estudos realizados por Maraschin e Bellochio (2006) sobre a 

importância de trabalhos colaborativos para a formação de professores da EJA, 

afirmam que a formação continuada pode se constituir como um fundamento 

teórico em ação, uma proposta investigativa, cujo processo implica melhorar e 

mudar o trabalho docente, promovendo a oportunidade de construir e 

reconstruir conhecimentos, transformando, de fato, as relações cotidianas entre 

os professores, alunos e sociedade. 

Conforme os dados divulgados numa pesquisa realizada pela Fundação 

Carlos Chagas (FCC, 2010) sobre a formação inicial de docentes da EJA, a 

modalidade é abordada em apenas 1,5% do currículo. Esse dado aponta para a 

necessidade da formação continuada para o desenvolvimento profissional 

docente e indica como a reflexão crítica pode promover mudanças no âmbito da 

prática pedagógica. Contudo, reconhecemos que, para atender as 

especificidades dos alunos da EJA, de acordo com os princípios assegurados 

nas DCNEJA, não basta a qualificação dos docentes, requer também melhorias 

nas condições de trabalho, infraestrutura das escolas e efetividade das políticas 

públicas para promoção da equidade e justiça social. 

A melhoria na formação continuada é um fator importante no 

desenvolvimento profissional docente, mas, não é o único. Fatores como salário, 

carreira, estruturas de poder e de decisão são essenciais e não se pode aceitar 

passivamente explicações simplistas de que basta melhorar a formação docente 

para melhorar a educação (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011). 



 
 

48 

Dantas (2012) aponta que, especialmente na EJA, no estado da Bahia, os 

processos formativos para a docência não são sólidos, visto que a formação 

desses profissionais não considera a diversidade da clientela formada por 

jovens e adultos trabalhadores, as suas peculiaridades, diferenças culturais, 

experiências de vida, histórias, saberes e características específicas, 

desconsiderando-os como sujeitos históricos. Essa constatação nos inquieta a 

pensar sobre como ocorre o ingresso destes docentes para trabalhar 

especificamente com esse público.  

Quanto a isto, a política de EJA da rede estadual da Bahia destaca que os 

professores da EJA devem ser convidados a trabalhar com a modalidade 

através uma seleção interna (BAHIA, 2009). Embora a proposta defenda essa 

perspectiva, a realidade das escolas demonstra que os docentes são convocados 

para lecionar na EJA sem critérios específicos.  

Não existe um compromisso em fazer valer a política estadual, ao 

contrário, muitos dos profissionais que geralmente atuam na EJA, 

principalmente nos anos correspondentes às etapas do 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental, não são licenciados na área. Os mecanismos de contratações são 

precários, há pouca preocupação com a qualificação profissional. Apesar de a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) definir claramente os 

requisitos exigidos para docência, isso não se efetivou plenamente na prática. 

(BAHIA, 2009). 

A Política Estadual aponta um conjunto de características que são 

necessárias à construção do perfil do educador de EJA, quais sejam:  

 
a) ter formação acadêmica ou em serviço com os tempos da 
juventude e vida adulta; b) conhecer a comunidade em que atua 
e sua formação: como vivem e trabalham os jovens e adultos; c) 
participar, conhecer, entender os Movimentos que se organizam 
em torno da luta por conquista de direitos para os populares; d) 
comungar com os ideários e exercitar os princípios da Educação 
Popular; e) cooperar, de forma crítica e competente, com a 
elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola, 
assegurando direitos para a EJA; f) construir uma prática 
dialógica nos espaços, tempos e processos de EJA, considerando 
os saberes da vida como conteúdos fundantes do processo 
pedagógico; g) entender e respeitar, de maneira positiva, a 
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diversidade de território, idade, gênero, sexo, raça/etnia, 
crenças e valores, assumindo-a como elemento pedagógico; h) 
apresentar projeto de trabalho solidário para intervenção na 
realidade sociopolítica e cultural dos educandos da EJA 
(BAHIA, 2009, p. 16). 

 

O perfil apresentado no documento, cujo trecho foi supracitado, 

demanda que a Secretaria Estadual de Educação - SEC e as Secretarias 

Municipais invistam na Formação em Serviço dos profissionais que farão 

carreira no magistério como educadores de jovens e adultos. O processo de 

formação inicial e continuada desses profissionais deve ser construído no 

contexto da nova política assumida pelo Estado.  

As políticas públicas educacionais de formação para atuar na EJA 

apresentam lacunas profundas, tais como: o pouco reconhecimento da área nas 

universidades e a escassez de pesquisas (VENTURA, 2012). 

No âmbito das políticas de formação contínua de docentes da EJA na 

Bahia, duas instituições se destacam: a primeira é o Instituto Federal de 

Educação da Bahia – IFBA, no campus Barbalho em Salvador – Bahia, Curso de 

Especialização em Educação Profissional Integrada à Educação Básica na 

Modalidade de Jovens e Adultos; e a Universidade Estadual da Bahia (UNEB), 

com o Mestrado Profissional em Educação de Jovens e Adultos. 

Ambas as instituições, respectivamente, Federal e Estadual, constituem-

se em espaços de profissionalização e qualificação. Ao analisarmos o que a 

Política Estadual De Educação de Jovens e Adultos na Bahia, conjuntamente 

com o apresentado por Dantas (2008), notamos que o Curso de Especialização 

em Educação Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade de 

Jovens e Adultos e o Mestrado Profissional em Educação de Jovens e Adultos 

(MPEJA) são, até o momento, os únicos espaços de formação continuada, na 

Bahia, em nível de pós-graduação, no âmbito da EJA.  

Outro espaço de formação continuada de grande importância é o curso 

de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Profissional Integrada à Educação 

Básica, na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos integrante do 
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Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (BRASÍLIA, 2007). 

O curso procura atender a uma necessidade cada vez mais evidente nas 

áreas de Educação Profissional e de Educação de Jovens e Adultos no Estado da 

Bahia, em especial, na Região Metropolitana de Salvador e municípios vizinhos;  

nas cidades de Valença e Senhor do Bonfim e suas regiões, uma vez que, tende 

a suprir a carência e/ou ausência de reflexões acerca dessas modalidades de 

ensino na formação pedagógica dos cursos de licenciatura e, principalmente, a 

total ausência das mesmas nos cursos de bacharelado (BRASÍLIA, 2007). 

O programa de pós-graduação supracitado tem como objetivo formar 

profissionais para atuar na elaboração de estratégias e no estabelecimento de 

formas criativas das atividades de ensino e aprendizagem. Além disso, prover 

proativamente as condições necessárias e as alternativas possíveis para o 

desenvolvimento adequado da Educação Profissional integrada à Educação 

Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, considerando as 

peculiaridades, as circunstâncias particulares e as situações contextuais 

concretas em que programas e projetos desse campo são implementados. 

As necessidades formativas dos docentes da EJA reclamam espaços para 

pesquisa no âmbito desta modalidade. Embora marcada por políticas de 

formação em curto prazo, cada vez mais o debate sobre as especificidades do 

campo e o papel da pesquisa surge de forma veemente.  

Ao abordar sobre a formação continuada e o desenvolvimento 

profissional, Birgin (2014) afirma que a CAPES vem desenvolvendo nos últimos 

anos uma política de estímulo à criação dos mestrados profissionais dirigidos 

aos professores da educação básica da rede pública do país. O Programa de 

Mestrado Profissional para Qualificação de Professores da Rede Pública da 

Educação Básica (PROEB) tem o objetivo de oferecer pós-graduação stricto sensu 

para professores da rede pública da educação básica. O programa prevê a 

concessão de bolsas de formação continuada aos docentes da rede pública 

matriculados nos cursos de mestrado (BAHIA, 2012). 
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No período de 1998 a 2003, foi oferecido no Departamento de Educação 

do Campus I da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), um Curso de 

Especialização em Educação Básica de Jovens e Adultos para qualificar, 

preferencialmente, professores da rede pública que atuassem na modalidade da 

EJA. Houve uma extensão desse curso sendo oferecida a uma turma no 

Departamento de Filosofia de Juazeiro, em 1998 (DANTAS, 1998). 

Esse curso propunha, dentre outros objetivos, analisar criticamente as 

tendências atuais e as inovações pedagógicas na área de educação básica de 

jovens e adultos, possibilitando aos alunos uma ampla compreensão acerca dos 

problemas, limitações e dificuldades existentes no campo desta modalidade 

educativa (DANTAS, 1998).  

A mesma autora destaca que não se pode negar a importância do 

trabalho do professor e a necessidade de uma formação permanente, numa 

perspectiva de mudança, mas que seja de forma crítica, sabendo como utilizar 

as informações e tendo consciência do significado das mesmas.  

Para Dantas (1998), o curso tem como objetivo geral a qualificação 

profissional de recursos humanos com capacidade científica, didático-

pedagógica, técnica, política e ética para atuar no ensino, na pesquisa, na 

extensão e na gestão, na área da educação de jovens e adultos, atendendo às 

peculiaridades desse campo e aos novos paradigmas educacionais para a área.  

Os saberes característicos do ensino, pesquisa e extensão, articulados às 

particularidades e especificidades da EJA, constituem como fundamento 

essencial para formação dos docentes desse âmbito, tendo em vista que, 

embasados nessa tríade, reconhecemos a importância de ações formativas que 

possibilitem reflexões colaborativas. 

Na coletividade, é possível pensar e discutir como os aspectos sociais, 

históricos, políticos e econômicos incidem no espaço escolar, principalmente 

nos processos de aprendizagem que envolvem um público carregado de 

vivências e experiências do próprio cotidiano. Vale salientar que grande parte 

desse público já está inserida, de alguma forma, na dinâmica do mercado de 

trabalho. A formação docente e as práticas devem articular-se ao compromisso 
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de transformação social. Birgin (2014) destaca que a formação, seja de caráter 

inicial ou continuada, é considerada um importante componente de valorização 

dos profissionais da educação, e, por esta razão, tornou-se um tema cada vez 

mais presente no debate educacional brasileiro. 

Assim como a formação inicial, a formação continuada está prevista na 

Lei 9394/96 como condição elementar para valorização do professor, e é 

utilizada como provas de títulos no ingresso da carreira ou para remuneração 

articulada ao incentivo ao aperfeiçoamento profissional. 

Apesar de todos os requisitos para o ingresso na carreira docente, existe 

uma série de obstáculos que desafia a efetividade das políticas públicas. Essa 

problemática atravessa as discussões sobre a docência e abre uma lacuna entre o 

ideário da profissão e a própria realidade das escolas. 

É preciso situar que a EJA sempre foi destinada aos subalternizados da 

sociedade, ou seja, à classe trabalhadora; e sua constituição no Brasil ocorreu de 

forma paralela ao sistema regular de ensino. (VENTURA, 2012). 

Em suma, para que os docentes da EJA compreendam a modalidade, sua 

natureza e suas especificidades, é fundamental que esta temática se faça 

presente na formação inicial e contínua. Os processos formativos não podem se 

omitir ou negligenciar a discussão sobre as particularidades da EJA, as 

perspectivas de racionalidade que orientam a formação de professores e, 

principalmente, no que se refere ao âmbito da elaboração e execução das 

políticas públicas educacionais e suas articulações dentro da sociedade 

capitalista globalizada. 

 

2.2 - A EJA no Estado da Bahia 

 

Segundo a Política da EJA da Rede Estadual da Bahia, esta modalidade 

de ensino é concebida como proposta de formação humana ao longo da vida, 

voltada para o processo de alfabetização, escolarização, inserção no mercado de 

trabalho e exercício pleno da cidadania. O público demarcado nesta política 

define-se como sujeitos de direito da EJA jovens, adultos e idosos, homens e 
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mulheres que lutam pela sobrevivência nas cidades ou nos campos. Em sua 

maior parte, os sujeitos da EJA são negros e, em especial, mulheres negras. São 

moradores de localidades populares; operários assalariados da construção civil, 

condomínios, empresas de transporte e de segurança. Também são 

trabalhadores e trabalhadoras de atividades informais, vinculadas ao comércio 

e ao setor doméstico (BAHIA, 2009).  

O Estado da Bahia compreende a EJA enquanto modalidade apropriada 

ao jovem e adulto trabalhador. O compromisso da Bahia com a EJA além de 

assegurar o direito à Educação Básica para esses sujeitos, deve também inserir a 

EJA no campo de Direitos Coletivos e de Responsabilidade Pública (BAHIA, 

2009). 

Na EJA é necessário o reconhecimento dos saberes e fazeres que são 

construídos no tempo da juventude e fase adulta, as experiências e vivências de 

trabalho e a própria sobrevivência de cada um sujeito frequentador da EJA. 

 
Os jovens-adultos populares não são acidentados ocasionais 
que, gratuitamente, abandonaram a escola. Esses jovens e 
adultos repetem histórias longas de negação de direitos. 
Histórias que são coletivas. As mesmas vivenciadas por seus 
pais e avós; por sua raça, gênero, etnia e classe social” 
(ARROYO, 2005, p. 30). 

 

A Secretaria de Educação do Estado da Bahia assegura em seus 

pressupostos teórico-metodológicos, que é pertinente que a educação, formação 

e desenvolvimento humano sejam categorias relevantes para os sujeitos que 

são protagonistas do processo de aprendizagem. Reconhecer e valorizar suas 

trajetórias de vida e a especificidade do processo de aprendizagem dos sujeitos 

de EJA é essencial. Logo, é importante consolidar uma proposta curricular que 

contemple a diversidade, o material didático adequado, o acompanhamento do 

percurso formativo e assegurar a oferta de EJA também para o diurno.  

A Bahia, buscando uma educação que atendesse às necessidades dos 

educandos da EJA implantou, durante a década de 90, por meio da Secretaria 

de Educação, o Programa de Suplência (1993-1997) e o Programa de Aceleração 
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(desde 1998) para o atendimento de jovens e adultos que ainda não haviam 

cursado o ensino fundamental. 

Furtado (2009) verificou que não houve mudança significativa na política 

de educação para jovens, adultos e idosos no Estado da Bahia e que a 

transformação do Programa de Suplência para o Programa de Aceleração 

implicou mais em uma simples mudança de nomenclatura, visando à inclusão 

dos alunos matriculados no Curso de EJA. 

O perfil docente para lecionar na EJA, segundo a política estadual da 

EJA, deve identificar-se com a identidade do público. Neste sentido, a proposta 

curricular aponta para a necessidade de uma seleção interna dentro do próprio 

quadro docente (BAHIA, 2009). 

Embora a política estadual estabeleça estes critérios, a realidade concreta 

tem apresentado que grande parte dos profissionais da educação que ministram 

aulas em turmas de EJA não possuem a formação exigida na legislação. O 

grande desafio que é apontado consiste no quesito formação de professores e 

adequações curriculares aos contextos distintos, ou seja, ribeirinhos, indígenas, 

quilombolas, dentre outras. 

 

2.3 - O Ensino de Ciências na EJA e Formação Docente 

 

Ao se tratar do Ensino de Ciências, fazendo referência à sua historicidade 

no Brasil, percebemos que a consolidação deste ensino ocorreu estabelecendo 

algumas especificidades, como o uso de nomenclaturas complexas e definições 

conceituais, o que denotava um trabalho desarticulado de outras áreas. 

Marandino, Selles e Ferreira (2009) destacam que, com o surgimento dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), é possível perceber uma abertura e 

apresentação de possibilidades de integração do Ensino de Ciências Naturais 

com outras áreas. 

É interessante ressaltar que até a década de 1960 não tínhamos obras 

referenciais no tocante à educação em Ciências no Brasil, visto que o Projeto de 

Iniciação a Ciências desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Educação, Ciência 
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e Cultura (IBECC) foi o primeiro livro utilizado nas escolas que não era 

tradução de obras estrangeiras (KINDEL, 2012).  

Na década de 1970, o ensino tecnicista fortaleceu-se focado no método 

experimental, este tornou-se predominante. Contrária a esta perspectiva de 

ensino, é recorrente nos discursos de Krasilchik e Marandino (2007) a 

importância da educação científica para o fortalecimento da cidadania, visto 

que ao instrumentalizar os indivíduos sobre os conhecimentos científicos, ainda 

que sejam estes conhecimentos básicos, viabilizamos uma participação mais 

efetiva nos mais diversos espaços sociais. 

Diante de uma função eminentemente seletiva do ensino tradicional, isto 

é, do ideário da educação bancária, o desafio que se apresenta para os diversos 

níveis de ensino da Educação Básica, e se agrava na EJA, consiste em buscar 

novas perspectivas para a prática pedagógica no âmbito das Ciências Naturais. 

Tais disciplinas precisam estar voltadas para o desenvolvimento de capacidades 

nos estudantes que lhes permitam enfrentar as transformações culturais que 

vêm ocorrendo, não apenas na vida social, mas, sobretudo, nos perfis dos 

profissionais e na própria forma de se estruturar a disseminação do 

conhecimento científico.  

A aprendizagem dos conceitos, leis e nomenclaturas científicas é 

importante para construção de um saber elaborado. Para que o sujeito seja 

capaz de fazer as necessárias rupturas com o senso comum, é preciso que faça 

as apropriações precisas. Embora seja compreensível que aprender Ciências 

envolve a identificação e o reconhecimento dos termos técnicos, é preciso 

ultrapassar essa visão reducionista de ciências.  

Frente a esse entendimento, Costa e Strider (2008) salientam que na EJA 

as dificuldades para a compreensão dos conteúdos científicos se apresentam 

extremamente agravados em relação a outras modalidades de ensino.  

O trabalho que se desenvolve na EJA é de muita complexidade, visto 

que, além de promover uma abordagem do conteúdo coerente com a 

aprendizagem dos termos técnicos e nomenclaturas definidas pela comunidade 

científica, é preciso desenvolver nestes alunos competências para compreender 
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os meios de participação social e cidadã através do saber elaborado. É relevante 

traçar percursos para que percebam e se utilizem da ciência e da tecnologia de 

forma que estas possam efetivamente ser reconhecidas na realidade social e 

fortalecer o exercício da cidadania (COSTA; STRIDER, 2008). 

Os autores também afirmam que as abordagens realizadas pelos 

professores de Ciências podem propor caminhos viáveis para o 

desenvolvimento de processos de ensino e aprendizagem que reconheçam nos 

jovens e adultos um público em potencial para integrar esse movimento de 

reconstrução de uma cultura científica. 

A EJA constitui-se como essencial na construção de uma sociedade 

democrática e inclusiva. A finalidade da EJA atual não está apenas 

comprometida com a inserção do sujeito no mercado de trabalho, mas está 

aplicada a formar sujeitos para atuar criticamente na realidade social, lutando 

contra os mecanismos de injustiça e opressão (COSTA; STRIDER, 2008). 

Ao propormos ensinar Ciências como foco na construção da consciência 

crítica e cidadã, é preciso assumir o compromisso ético de compreender a 

educação como ato político. Nesta perspectiva, concordamos que o Ensino de 

Ciências:  

 
Deverá enfocar o papel da ciência e sua relação com a 
qualidade de vida e como deve a sociedade se organizar para 
não fazer uma análise ingênua e simplista da questão, dando 
aos consumidores o direito de estarem bem informados. 
Espera-se que haja discussão em que os alunos argumentem de 
acordo com sua personagem, mesmo que não concordem com o 
papel da mesma na comunidade (KRASILCHIK; 
MARANDINO, 2007, p. 56). 

 

As mudanças nas práticas de ensino não significam apenas assumir um 

trabalho com aulas motivadoras, pois consideramos que este é básico do 

compromisso ético do professor, mas, além disso, reconhecer que o espaço da 

escola é um mundo em constante interação com a comunidade que a circunda e 

com o cotidiano dos alunos, o que implica em superar apenas a questão do 

ensino.  
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O compromisso com uma educação plena deve buscar o equilíbrio entre 

os conhecimentos úteis para a vida cotidiana e, aqueles que conjuntamente com 

estes levam a uma visão ampla das ciências (VILANOVA; MARTINS, 2008).  

As autoras ainda sugerem a necessidade de um maior diálogo entre a 

Educação de Jovens e Adultos e a Educação em Ciências, entendidas nas suas 

dimensões de campos de investigação e intervenção, no sentido de 

problematizar objetivos e práticas e, conjuntamente, caminhar buscando 

superar limites e efetivar uma proposta de formação comprometida com a 

emancipação e participação plena dos sujeitos em sociedade. 

Ao propor mudanças necessárias ao Ensino de Ciências, ainda que não 

com foco na EJA, mas que podem ser viáveis para o contexto da modalidade, 

Delizoicov (1991) afirma que é importante problematizar a influência no ensino 

das concepções de Ciências, de Educação e de Ensino de Ciências: que os 

professores fomentem o diálogo em sala de aula, que procurem favorecer a 

vivência de propostas inovadoras e a reflexão crítica explícita das atividades de 

sala de aula e isso implica em situar tais professores na investigação dos 

problemas de ensino e aprendizagem de Ciências, com a finalidade de superar 

o distanciamento entre contribuições da pesquisa educacional e a sua função no 

tocante à prática. 

Entendemos que, além de compreender o papel da problematização 

como aspecto essencial, é preciso que o professor reconheça sua parcela de 

responsabilidade, ao requerer transformações profícuas no âmbito do Ensino de 

Ciências. Para tanto, o compromisso ético, crítico e consciente enquanto 

professor, especialmente como professor da Educação de Jovens e Adultos, 

precisa superar os limites da perspectiva puramente técnica. 

 

2.4 - A Formação de Professores para o Ensino de Ciências na EJA e a Prática 

Pedagógica 
 

As pesquisas e estudos que discutem o Ensino de Ciências na EJA 

evidenciam problemáticas comuns às que ocorrem no âmbito da educação em 
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ciências no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, mesmo considerando as 

peculiaridades da EJA (RAMOS; SÁ, 2013; MOREIRA; FERREIRA, 2011; 

RIBEIRO; MUNFORD; PERNA, 2012). 

Percebemos que as questões elucidadas como as práticas inovadoras, a, 

efetivação de políticas públicas aulas motivadoras, pautadas no diálogo crítico, 

compromisso ético–profissional são recorrentes nos estudos e abordagens 

teóricas do campo. 

As Diretrizes Curriculares na Nacionais para a Educação de Jovens e 

adultos registram que nestes segmentos sociais, com especial razão, negros e 

índios não eram considerados como titulares do registro maior da 

modernidade. Fazer a reparação desta realidade, dívida inscrita em nossa 

história social e na vida de tantos indivíduos, é um imperativo e um dos fins da 

EJA, porque reconhece o advento para todos deste princípio de igualdade. 

(BRASIL, 2000). 

Conforme a legislação preconiza a EJA tem a função reparadora, 

equalizadora e de qualificação permanente. As práticas pedagógicas neste 

sentido devem assumir um caráter próprio, o que atesta a pertinência das 

seguintes indagações: quais as possibilidades para uma prática que 

corresponda as funções asseguradas nas diretrizes? Como se desdobra o quesito 

formação de professores para o ensino de Ciências Naturais na EJA? Embora 

estas questões aqui levantadas não se instituam, nesse momento como questões 

de pesquisa consideramos relevante levantá-las nesta discussão.  

O compromisso com as questões sociais que perpassam a EJA revela o 

papel da problematização estruturando a natureza da prática pedagógica. 

Assim, a teoria freireana nos propõe consolidar um referencial que fundamente 

pensar a formação de professores de Ciências na EJA reconhecendo a relevância 

do problematizar, do indagar a realidade e as condições objetivas que, muitas 

vezes, são apresentadas por um discurso de naturalização e aceitação destes 

condicionantes.  

As DCNEJA destacam que os liames entre escolarização e idade podem 

até não terem conseguido a melhor expressão legal, entretanto, apontam para 
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uma democratização do ensino para todas as faixas etárias, inclusive a de 

jovens e adultos.  

A concretização que a lei resguarda deste “direito de todos” se efetivará 

apenas se houver escolas em número bastante para acolher todos os cidadãos e 

condições viáveis para uma educação de qualidade acessível a todos e se, desta 

acessibilidade, ninguém for excluído.  

Portanto, somente desta forma, construiremos uma escola de fato 

equitativa e igualitária, que fomente transformações na organização do 

trabalho, na produção do conhecimento científico, nas inovações das 

tecnologias, na velocidade da circulação das informações e no desenvolvimento 

das atividades produtivas e, para que isto seja algo concreto, uma educação 

democrática configura um quadro desafiador, principalmente, diante da 

condição histórica da EJA no Brasil.  

Uma abordagem crítica tem como propósito a problematização de temas 

sociais, de modo a assegurar um comprometimento social dos educandos. 

Assim, propostas curriculares para a formação de professores nesta ótica 

precisam levar em consideração o contexto da sociedade tecnológica atual e os 

desafios da contemporaneidade, reconhecendo que, ao superamos as 

abordagens técnicas e práticas, assumimos um compromisso em promover 

transformação social.  

Sabemos que a EJA é uma modalidade de ensino da educação básica 

comprometida com aquelas pessoas que, por distintas motivações, 

interromperam seus estudos e foram de alguma forma excluídas do acesso à 

escolarização.  

Dentre os diversos dilemas que circundam a EJA, um dos principais 

desafios que é apresentado consiste em estabelecer seus objetivos e finalidades. 

Notamos que no percurso histórico trilhado pela modalidade houve um 

predomínio da formação para atender às demandas do mercado de trabalho, ou 

seja, a mão-de-obra operária. Foi a partir da disseminação e fortalecimento do 

pensamento freireano que a preocupação e o comprometimento com a EJA 

ganharam novos contornos, passando a ser considerada como processo de 
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formação de pessoas críticas e participativas (DI PIERRO; JOIA; RIBEIRO, 

2001).  

É necessário que a prática pedagógica a ser desenvolvida com turmas de 

EJA se paute no comprometimento com a leitura crítica do mundo. Os 

educandos da EJA precisam e devem ser considerados como sujeitos 

cognoscentes e problematizadores, ou seja, abertos à construção do 

conhecimento e não alguém a mercê do mero ensino transmissivo (FREIRE, 

1994).  

Assim, o Ensino de Ciências na EJA precisa desenvolver-se de forma a 

provocar questionamentos, analisar conflitos, levantar hipóteses, revisar 

posturas e problematizar o conhecimento, suas aproximações e distanciamentos 

com o cotidiano dos discentes e consequentemente a formação dos professores 

devem corresponder à dimensão crítica que vai se desvelar no universo da 

práxis. 

O Ensino de Ciências na EJA reforçam o caráter apenas utilitarista do 

conhecimento na vida cotidiana do indivíduo desconsiderando aspectos 

relacionados à criticidade e às relações entre ciência, tecnologia e sociedade e à 

preocupação com a construção de sua autonomia (VILANOVA; MARTINS, 

2008). 

O professor da EJA deve assumir uma postura alicerçada no repensar 

sobre a prática educativa, avaliando as concepções pedagógicas que a norteia, 

criando e recriando espaços e tempos escolares em que os discentes sintam-se 

mobilizados para construção de novos saberes, dando a necessária importância 

aos conhecimentos prévios e às situações que emergem da própria realidade 

dos discentes (SILVA, 2008). 

Cada circunstância que se produz no dia a dia pode se tornar uma 

importante temática para orientar a discussão que, deparada com o 

conhecimento científico de forma crítica, vai refletir em transformações na vida 

dos discentes. Para que essa visão seja uma realidade na práxis, o professor 

deve compreender a natureza do diálogo crítico. 
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Ensinar exige disponibilidade para o diálogo entendido como 
uma conversa intencional sobre diferentes questões em que 
educador(a) e educando(a) estejam abertos para ouvir e serem 
ouvidos. Em suas palavras: o sujeito que se abre ao mundo e 
aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica em que 
se confirma como inquietação e curiosidade, como inconclusão 
em permanente movimento na História (FREIRE, 2002, p. 51). 

 

A EJA requer concepções, propostas e estratégias diferenciadas do ensino 

regular, a organização curricular, a seleção de conteúdos e o trabalho docente 

deve considerar as especificidades da modalidade asseguradas nas diretrizes 

curriculares da EJA.  

Em diversas circunstâncias, os docentes se restringem a olhar a EJA com 

a mesma visão do ensino fundamental regular, em alguns casos por pouca 

experiência ou pela condição de formação para trabalhar com este público em 

suas questões específicas. Isso inviabiliza uma docência correspondente ao 

perfil dos estudantes da EJA. Estas problemáticas são reflexos da fragilidade da 

formação docente com relação à modalidade. 

A consolidação de um trabalho com a área de Ciências orientado pela 

perspectiva da problematização e da construção da autonomia dos estudantes, 

requer novos entendimentos sobre prática e práxis, dos docentes e discentes 

principalmente, com relação aos interesses e motivações relacionados ao âmbito 

da educação de jovens e adultos. 

Almejamos com este debate desencadear elementos reflexivos que sejam 

suficientemente colaborativos na consolidação da qualidade do ensino na EJA, 

e, assim, contribuir com a literatura no âmbito da educação científica sobre as 

possibilidades que podem ser geradas.  Demanda-se, para tanto, a idealização e 

o comprometimento na construção de um modelo de sociedade democrática, 

justa e igualitária. 
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CAPÍTULO 3 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo tem como foco explicitar a trajetória da pesquisa, cujo 

objetivo é analisar as concepções e entendimentos dos professores de Ciências 

Naturais sobre o papel da problematização para Ensino de Ciências na EJA, no 

contexto de uma proposta de formação continuada. 

 

3.1 - Caracterização da Pesquisa 

 

Caracterizamos este estudo como uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, pois supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o 

ambiente e a situação investigada (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Definimos como 

uma pesquisa de intervenção, que, segundo Chizzotti (2006, p. 80), é “[...] uma 

pesquisa sobre a ação quando se trata de estudá-la para compreendê-la e 

explicar seus efeitos”. 

A abordagem qualitativa procura examinar o mundo com a ideia de que 

nada é trivial, que tudo tem um potencial para construir uma pista que nos 

permita estabelecer uma profunda compreensão sobre o objeto de estudo, onde 

o foco de interesse centra-se mais no processo que no produto (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994). 

Nesta perspectiva, a conceituação desta pesquisa como qualitativa está 

relacionada ao fato de tratar-se de uma concepção crítica da pesquisa em 

educação. Carspecken (2011), ao abordar sobre os conceitos básicos de uma 

pesquisa qualitativa crítica, afirma que o conhecimento deve ser compreendido 

ontológica e socialmente. O estudo de caráter qualitativo considera como 

relevante conhecer quem são os sujeitos envolvidos, sua habilitação e 

qualificação para o exercício na docência, sua relação com a modalidade em que 

atua, bem como os entendimentos sobre sua própria prática. Portanto, é um ato 

carregado de intersubjetividade e, por ser considerada uma análise de 
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dimensão crítica, é marcada pela influência dos elementos culturais, políticos, 

econômicos e pelo contexto histórico.  

Como destaca Carspecken (2011), a pesquisa qualitativa crítica é 

informada por uma teoria epistemológica e social que esclarece a relação entre 

produção de conhecimento, ação, identidade humana, poder, liberdade e 

mudança social. Assim, pode ser usada em todos os tipos de pesquisa social e 

não somente em pesquisa especificamente orientada para relações dominantes 

de poder e opressão. 

A pesquisa que assume o caráter emancipatório e crítico coloca os 

sujeitos no centro da investigação, não simplesmente como objetos de análises, 

mas como ativos e produtores de histórias e estes devem ser reconhecidos e 

respeitados em seus contextos formativos de atuação (IBIAPINA, 2008) 

Esta visão sobre a pesquisa situa o pesquisador numa relação dialógica 

com seu objeto de estudo. Vale ressaltar que esta concepção de pesquisa parte 

antes do autoconhecimento do pesquisador, pois a postura do pesquisador da 

área de educação que assume um referencial crítico de abordagem qualitativa, 

desde a construção da problemática, do percurso no campo e do tratamento dos 

dados corresponderá ao entendimento da educação como um ato político. 

Frente a esta perspectiva, entendemos as intenções e objetivos desse tipo 

de pesquisa, que não se resume a analisar um aspecto inicial e o produto final, 

mas, reconhecer que o estudo qualitativo assume um caráter crítico e está 

comprometido em discutir as ações e concepções dos sujeitos envolvidos; e a 

relação que estes estabelecem em seus espaços de trabalho, sua compreensão de 

mundo e as ideologias que orientam alguns posicionamentos e discursos. 

As ações planejadas consubstanciaram-se numa atividade formativa, a 

intervenção foi fundamentada nos pressupostos teóricos da pedagogia 

freireana. Buscamos entrelaçar os aspectos epistemológicos, metodológicos e 

sociopolíticos para discutir a relevância da perspectiva problematizadora para 

ensino de Ciências Naturais. 

As informações e os dados foram coletados por meio de gravações em 

áudios e por meio de registros escritos. Tais materiais foram produzidos pelos 



 
 

64 

participantes durante e no final do processo, por meio da metodologia do 

portfólio, que torna possível entender o que foi desenvolvido de forma 

contextualizada (VILLAS BOAS, 2012). 

Conforme afirmam Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa de abordagem 

qualitativa envolve a coleta de dados descritivos que podem ser obtidos pela 

aproximação direta do pesquisador com a situação investigada, tendo como 

foco retratar a visão dos participantes da pesquisa. Frente à necessidade dessa 

aproximação direta com o público envolvido, o convite foi feito aos professores 

para participar da formação através de visitas às unidades escolares e de 

diálogo direto e individual com cada participante, esclarecendo dúvidas e 

explicitando como ocorreria a pesquisa e todo processo formativo. 

 

3.2 - Trajeto Metodológico 

 

Para a realização do trabalho de campo desta pesquisa expomos no 

primeiro momento a proposta da realização de uma atividade formativa à 

Secretaria Municipal de Educação de Poções – Bahia. O plano de ação foi 

apresentado em reunião ao secretário de educação e ao coordenador da EJA. 

Após a apresentação do projeto, da ementa da formação, cronograma e as 

atividades que seriam realizadas, concordaram e assinaram  o termo, 

autorizando a execução.  

Com a autorização dos gestores, partimos para visitar algumas unidades 

escolares e dialogar com os professores, diretores e coordenadores pedagógicos. 

Passado o convite e mobilização dos docentes, abrimos as inscrições, que foram 

realizadas por vinte quatro professores. Desses, 14 deram início ao processo 

formativo, ou seja, aproximadamente 60% compareceram ao primeiro encontro. 

Um segundo convite escrito foi enviado aos que não compareceram, mas, não 

obtivemos nenhum retorno. As catorze participantes permaneceram até o final 

do percurso.  

Após o contato inicial, análise da proposta do curso e assinatura dos 

termos de consentimento, fizemos uso dos questionários, que são importantes 
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para descrição de determinadas características que beneficiam a análise a ser 

feita pelo pesquisador. Richardson (2009) destaca que, por meio do 

questionário, temos a possibilidade de traçar um perfil inicial dos participantes 

da pesquisa. 

Utilizamos também de um diário de bordo para registro das observações 

ou notas de campo, que são “relatos escritos de tudo que o investigador ouve, 

vê, experiencia e pensa no decurso da recolha e reflete sobre os dados”. 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 150). Além disso, foram realizadas gravação em 

audios dos diálogos ocorridos durante a formação, visto que o grupo não 

concordou com gravações em vídeo. Por fim, os sujeitos participantes da 

pesquisa entregaram as atividades escritas desenvolvidas através da 

metodologia do portfólio fundamentada por Villas Boas (2012).  

Estes instrumentos estão detalhados a seguir, seguidos dos seus 

respectivos códigos de identificação, sendo, DB: Diário de bordo; GA: Gravação 

de audios; Q: Questionário. PF: portfólio:  

O Quadro 1 apresentado a seguir explica sinteticamente cada um dos 

instrumentos utilizados: 

 

Quadro 1 - Apresenta os instrumentos aplicados durante a pesquisa. 

Fonte: Dados da pesquisadora, 2015.   

 

Instrumento Função Momento de Aplicação 

Diário de Bordo Registrar e documentar o 
percurso da ação formativa. 

Notas de campo feitas pela 
pesquisadora no decorrer da 
pesquisa. 
 

Questionário Inicial (Q) Traçar um perfil pessoal e o 
percurso profissional dos 
participantes. 
 

 Primeiro encontro da 
formação continuada. 

Gravações em áudio dos  
encontros. (GA) 

Analisar o desenvolvimento 
do processo formativo. 

Durante os encontros de 
formação continuada. 

Trabalho Final: Finalização 
do Portfólio. Entrega dos 
relatos escritos. (PF) 

Análisar os entendimentos e 
conceitos dos professores 
sobre a problematização e 
avaliação do processo de 
formaçao. 
 

Atividade complementar. 
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3.3 - Os Encontros formativos 

 

No Quadro 2 apresentamos os encontros realizados no desenvolvimento 

da ação formativa especificando suncitamente as atividades realizadas e seus 

respectivos objetivos. O processo apresentado sinteticamente a seguir será 

detalhado e explorado no próximo capítulo. 

 
Quadro 2 - Apresentação dos encontros formativos realizados especificando as atividades 
realizadas e objetivos. 
 

ENCONTROS ATIVIDADES REALIZADAS OBJETIVO 

1. 
(17/10/2015) 

1)Apresentação da Proposta e Discussão de 
demandas. Entrega de questionários. 
Entrega e apresentação da ementa da formação. 
Dinâmica: Painel Integrado com o tema: O que é 
ciência? 
Leitura e Discussão sobre o texto “O que é científico” 
de Rubens Alves. 
Ação Reflexiva: Com base no texto: Apresentação da 
metodologia do portfólio e da primeira atividade 
orientada por questionamentos adaptados de 

Krasilchik e Marandino (2007). 

Refletir sobre as 
visões e 
entendimentos 
sobre a ciência e sua 
importância na 
formação humana. 

2. 
(24/10/2015) 

2) A Educação de Jovens e Adultos: Que modalidade 
é essa? 
Tempestade de Ideias: Tema-Problematização 
Problematização: Estudo exploração do Termo: 
Apresentação de slides e discussão. 
Roda de Conversa: Como temos trabalhado o Ensino 
de Ciências na EJA? 

Discutir sobre a EJA 
em seus múltiplos 
aspectos e explorar 
as abordagens 
teóricas da 
problematização.  

3.  
(09/11/2015) 

3) Discussão do tema:  Educação de jovens-adultos e 
Ensino de Ciências: Os Momentos Pedagógicos. 
Discussão de alguns tópicos do Caderno de Ciências 
Naturais para a EJA: Problematização é Possível? 
Apresentação do portfólio e orientações sobre o 
trabalho completo para entrega no final do curso. 

Refletir sobre a 
prática pedagógica e 
o Ensino de Ciências 
na EJA e proposta 
dos Momentos 
Pedagógicos como 
uma perspectiva 
para a ação didática.   

4.  
(10/11/2015) 

4) Aprendendo e ensinando Ciências:  Metodologias 
de Ensino e os Três momentos pedagógicos: 
Discussão baseada no texto  Momentos Pedagógicos e 

Contraposições 
(DELIZOICOV, 1992, p. 53-55) 

Discutir sobre as 
potencialidades de 
práticas orientadas 

pela dinâmica dos 
momentos 
pedagógicos. 

5.  
(16/11/2015) 

5) Seleção da temática da intervenção. 
Discussões sobre a temática e a relação com o 
contexto social e o conteúdo de Ciências. 
Planejamento da intervenção 

 

Construir um plano 
para o 
desenvolvimento de 
aulas orientadas 
pela dinâmica dos 
momentos 
pedagógicos 
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6.  
(23/11/2015) 

6) Os três momentos pedagógicos sob a ótica dos 
professores de Ciências: 
Relatos de sobre a intervenção desenvolvida. 
Construção de um mosaico de palavras destacando as 
contribuições e limites da proposta. 
Produção de relato escrito. 

 

Refletir sobre os 
desafios e 
potencialidades 
para um Ensino de 
Ciências na EJA 
orientado pela 
dinâmica dos 
momentos 
pedagógicos 

7.  
(24/11/2015) 

7) Discussão de do texto: Problemas e 
Problematizações (Delizoicov,2013) 
Leitura em pequenos grupos e apresentação das 
principais ideias do texto e discussão e suas 
articulações com a prática. 
Dinâmica Painel Integrado - tema:  Problematização. 

 

Discutir sobre as 
perspectivas teóricas 
que orientam a 
perspectiva da 
problematização. 

8.  
(01/12/2016) 

8) Leitura e discussão do Caderno de  Ciências 
Naturais do Professor: Problematização e Debate e 
Situações–Problema P.110  a 112. 
Como elaborar uma situação-problema: Discussão 
sobre a concepção abordada no Caderno de Ciências 
Naturais do Professor. 

 

Refletir sobre as 
diretrizes que 
orientam a proposta 
de Ensino de 
Ciências na EJA e 
suas insuficiências. 
 

9. 
(12/12/2015) 

9) Exibição do Vídeo-Documentário: Paulo Freire 
Contemporâneo disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=EzjY0x37E88 
Discussão sobre o A teoria de Paulo Freire e os 
desafios da prática docente. Problematização: 
Discussão a partir do vídeo. 
Discussão do artigo: “O papel da problematização 
freireana em aulas de ciências/física: articulações 
entre a abordagem temática freireana e o ensino de 
ciências por investigação” 
Avaliação da Formação e autoavaliação. 

Refletir e dialogar 
sobre a concepção 
freireana de 
educação e a práxis 
problematizadora 
para o Ensino de 
Ciências na EJA. 

Fonte: Dados da pesquisadora, 2015. 

 

3.4 - Perfil das Participantes da Pesquisa 

 

Com a finalidade de traçar o perfil das professoras participantes da 

pesquisa, e consequentemente do processo formativo, servimo-nos de um 

questionário respondido pelas 14 professoras que compareceram no primeiro 

encontro. O questionário visava obter informações sobre sua identidade pessoal 

[dos professores], formação, experiência docente, sua condição de trabalho, se 

efetivo ou contratado, carga horária de trabalho e tempo de atuação na 

modalidade Educação de Jovens e Adultos. Para identificar os participantes e a 

utilizamos a seguinte codificação: e P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, 

https://www.youtube.com/watch?v=EzjY0x37E88
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P12, P13, P14, para cada professor participante a fim de atender o anonimato 

resguardado no TCLE. 

Os aspectos considerados neste questionário foram: i: dados pessoais, 

nome, idade; ii: dados profissionais: área de formação, graduação, título de 

especialização, experiência docente, tempo de atuação na EJA, carga horária de 

trabalho, regime de contratação, se contrato efetivo através de concurso público 

ou contratao temporário.  

O questionário foi aplicado no primeiro encontro após a apresentação da 

ementa, leitura e assinatura do TCLE. Este instrumento nos possibilitou 

conhecer melhor o público envolvido na pesquisa.  

Com relação aos dados extraídos por meio do questionário, observamos 

que d o quantitativo das 14 professoras envolvidas neste trabalho apresentam 

idades entre 28 e 49 anos. Quanto a  atuação, constatamos que o tempo de 

experiência docente varia entre 04 a 25 anos. No tocante à EJA, por sua vez, 

entre 10 meses e 12 anos de atuação. Percebemos, assim, que a rotatividade de 

professores na EJA é grande no município. No quesito “regime de contratação”, 

40% do grupo é composto por servidores temporários, o que pode ser um dos 

determinantes para a rotatividade de profissionais nesta modalidade.  

Ao analisarmos a questão da formação, constatamos que, dentre as 14 

docentes que lecionam Ciências Naturias, Matemática, dentre outras disciplinas 

na EJA, 8 possuem formação em Pedagogia, apenas 4 possui formação na área 

de Ciências, sendo que, dentre estas 4, apenas uma fez a licenciatura em 

Ciências Biológicas (todas as demais receberam a titulação mediante a 

complementação na área de Ciências, uma vez que estas já possuiam 

licenciatura em Pedagogia e outras áreas), e apenas 2 apresentam formação em 

outras áreas. Na mesma tabela, observamos que 60% das professoras possuem 

especialização Lato sensu, considerando que aproximadamente 30% do grupo 

possui o título de mais de uma especialização. 

O Quadro 3 apresenta alguns dados originados pelos questionários 

respondidos pelas professoras participantes desta pesquisa: 
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Quadro 3 – Apresentação dos dados extraídos mediante questionário. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 14 

FAIXA ETÁRIA 28 – 49 anos 

EXPERIÊNCIA DOCENTE 04 -25 anos 

ATUAÇÃO NA EJA 10 meses a 12 anos 

EFETIVOS 08 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 06 

Fonte: Dados da pesquisadora extraídos mediante questionário aplicado, 2015. 

 

O Quadro 4 apresenta os dados relacionados com a formação de cada 

uma das docentes extraídos por meio dos questinários: 

 

Quadro 4 – Titulações de Licenciaturas e Especializações realizados pelas professoras 
participantes da pesquisa e áreas de atuação. 
 

PROFESSOR FORMAÇÃO INICIAL 
- GRADUAÇÃO 

ESPECIALIZAÇÃO DISCIPLINAS 
QUE LECIONAM 

NA EJA 

P1 PEDAGOGIA __ CIÊNCIAS 
P2 PEDAGOGIA __ CIÊNCIAS 
P3 PEDAGOGIA SAÚDE COLETIVA CIÊNCIAS 
P4 PEDAGOGIA EDUCAÇÃO ESPECIAL CIÊNCIAS 
P5 PEDAGOGIA __ 

 
CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 
P6 PEDAGOGIA __ CIÊNCIAS 
P7 PEDAGOGIA __ 

 
CIÊNCIAS E 
REDAÇÃO 

P8 PEDAGOGICA/ 
COMPLEMENTAÇÃO 

EM GEOGRAFIA 

GESTÃO ESCOLAR/ 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

CIÊNCIAS E 
GEOGRAFIA 

P9 PEDAGOGIA/ COMP 
EM CIÊNCIAS E 

LICENCIATURA EM 
HISTÓRIA 

PSICOPEDAGOGIA 
GESTÃO ESCOLAR 

HISTÓRIA, 
CIÊNCIAS, 

GEOGRAFIA E 
REDAÇÃO 

P10 CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL CIÊNCIAS, 
QUÍMICA E 

MATEMÁTICA 
P11  

PEDAGOGIA 
__ CIÊNCIAS E 

GEOGRAFIA 
P12 HISTÓRIA EDUCAÇÃO ESPECIAL CIÊNCIAS, 

HISTÓRIA E 
GEOGRAFIA 

P13 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
PEDAGOGIA 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICA 

P14 CIÊNCIAS NATURAIS 
/ PEDAGOGIA 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 
PSICOPEDAGOGIA 

CIÊNCIAS E 
INGLÊS 

Fonte: dados da pesquisador extraídos meidante aplicação de questionário (2015). 
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3.5 - O Campo de Pesquisa: O Município de Poções e a Educação de Jovens e 

Adultos 

 

A pesquisa foi realizada no município de Poções envolvendo professores 

da rede. Segundo Silva (2005), o povoamento do município de Poções e sua 

exploração pelo colonizador europeu datam da segunda metade do século 

XVIII, mais precisamente por volta de 1732, quando o coronel André da Rocha 

Pinto tomou rumo pelo Rio de Contas até o Rio Verde e a cabeceira do Rio São 

Mateus.  

A ocupação do território foi resultado do início de incursões 

bandeirantes pelo interior da colônia. O primeiro objetivo de tais incursões era 

descobrir ouro ou outros metais preciosos. Mais tarde, porém, houve a 

necessidade da fixação no solo, instalando-se ali fazendas, onde eram 

praticadas a pecuária, bem como a agricultura de subsistência. A cultura do 

algodão também começou a ser praticada como forma de aproveitamento do 

solo e das condições propícias da região (SILVA, 2005). 

O município de Poções está situado a 444 km da capital da Bahia, 

fazendo limite com as cidades de Boa Nova, Nova Canaã, Iguaí e Bom Jesus da 

Serra. Possui uma área total de 966,3 km², ocupada por 44.152 habitantes, sendo 

que a maioria (31.753) mora na zona urbana, cabendo à zona rural 1/3 da 

população total (12.399). As mulheres são maioria no município. Dados 

censitários de 2000 registram 9.316 domicílios na sede e 3.506 na zona rural. 

(SILVA, 2005). A Figura 01 a seguir, mapa do Estado da Bahia destaca a 

localização do município de Poções: 
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Figura 1: Mapa do Estado da Bahia com destaque para a região sudoeste onde está localizado 
o município de Poções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem extraída do site: httphttp://pt.db-city.com/ 
Brasil--Bahia-- extraída do Google Mapas, 2016.  

 

 

A figura 2 a seguir apresenta o mapa do município de Poções. 

 

Figura 2: Mapa do Município de Poções Bahia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem extraída do site: https://pt.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A7%C3%B5es 

 

A Educação de Jovens e Adultos no município de Poções atualmente 

conta com um quantitativo de 15 unidades de ensino, que ofertam a 

modalidade. No tocante à proposta pedagógica, o município ainda não 

elaborou uma proposta curricular municipal, ou seja, toda a política 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A7%C3%B5es
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educacional da EJA é orientada pela Proposta Curricular Nacional elaborada, 

em 2001, pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2001). 

Conforme a Lei nº 9394/1996 estabelece em seu artigo 37, § 1º, os 

sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não 

puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais 

apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, 

condições de vida e de trabalho, mediante cursos e avaliações. Está claro que os 

municípios devem assumir a responsabilidade de oferta e permanência do 

jovem e adulto em seu processo de escolarização.  

O Quadro 5 apresenta o quantitativo de matrícula na EJA no município 

entre os anos de 2005 a 2014: 

 

Quadro 5 - Matrícula Inicial por Dependência Administrativa - EJA: Ensino Fundamental 

 

Fonte: Secretaria da Educação, 2014.  
 

 
Com relação à matrícula da Educação de Jovens e Adultos, por 

dependência administrativa, os dados demonstram que os anos de 2005 e 

2013, tiveram, menor e maior número de matrículas respectivamente. Vale 

ressaltar que o ano de 2005 apresentou menor índice, devido a não 

contabilização do número de matrículas em relação à rede municipal. 

A matriz curricular da EJA no município, apresenta a distribuição das 

disciplinas semelhante a modalidade regular do Ensino Fundamental. 

Ano/Dependência Municipal Estadual Total 

2005 - 90 90 

2006 473 112 585 

2007 512 619 1.131 

2008 687 359 1.046 

2009 668 426 1.094 

2010 984 418 1.402 

2011 881 466 1.347 

2012 876 336 1.212 

2013 1.129 387 1.516 

2014 962 358 1.320 
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O Quadro 6 a seguir apresenta a Matriz Curricular da EJA no município: 

 

Quadro 6 - Matriz Curricular da EJA – Poções - Bahia: Ensino Fundamental Noturno – 2º 
Segmento 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Poções/Bahia, 2015. 

 

Conforme estudo realizado por Morais (2009), os professores da EJA 

geralmente trabalham com a mesma seleção de conteúdos, o mesmo currículo 

do ensino regular, porém mais compactados. Sobre este aspecto vale ressaltar 

que o município de Poções ainda não dispõe de uma política educacional 

voltada para atender todas as necessidades e adequações da EJA, como reza as 

determinações legais, sobremaneira aliada à Educação de Jovens e Adultos 

(POÇÕES, 2014). 

 

3.6 - Situando a Análise Textual Discursiva como Metodologia de Análise  

 

Para realização da análise dos dados empíricos desta pesquisa, servimo-

nos da Análise Textual Discursiva (ATD) proposta por Moraes e Galliazzi 

(2011), método este que vem sendo utilizado em trabalhos de diversos autores 

da área de Ensino de Ciências (BASTOS, 2013; SOUZA, 2013; MALDANER; 

DELIZOICOV, 2011). 

Ensino Fundamental 5ª 6ª 7ª 8ª 

I – Base Nacional Comum Sem Sem Sem Sem 

Português 05 05 05 05 

Matemática 05 05 05 05 

Geografia 03 03 03 03 

História 03 03 03 03 

Ciências 03 03 03 03 

Artes 02 02 02 02 
     

Sub. Total 21 21 21 21 

II – Parte Diversificada 5ª 6ª 7ª 8ª 

Língua Inglesa 02 02 02 02 

Redação 01 01 01 01 

Cultura Afro X 01 X X 

Gestão Ambiental 01 X X X 

Geometria X X 01 01 

Total 25 25 25 25 
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Este método é descrito como um processo que começa com a 

unitarização, em que os textos são separados em unidades de significado. Estas 

unidades por si mesmas podem gerar outros conjuntos de unidades oriundas 

da interlocução dos dados empírica, da interlocução teórica e das interpretações 

feitas pelo pesquisador.  

Tratando-se de uma pesquisa que carrega uma dimensão crítica, a ATD 

propõe que a construção dos metatextos reconheça a incompletude permanente, 

pautando-se constantemente numa perspectiva crítica.  

 
A produção de um metatexto, combinando descrição e 
interpretação, uma das formas de caracterizar a análise textual 
discursiva, constitui-se num esforço para expressar intuições e 
entendimentos atingidos a partir da impregnação intensa com o 
“corpus” da análise. É um esforço construtivo no intuito de 
ampliar a compreensão dos fenômenos investigados (MORAES; 
GALIAZZI 2011, p. 33).  

 

Após unitarização, fizemos o processo de estabelecimento de relações 

denominado de categorização. As categorias desta pesquisa foram construídas a 

partir do enlace entre o referencial teórico utilizado e os dados constituídos, 

Nesta etapa, produzimos textos parciais expressando nossas compreensões 

iniciais acerca das informações apontadas em cada categoria.  

Na terceira etapa da ATD, denominada por Moraes e Galiazzi (2011) de 

“captando o novo emergente”, elaboramos o metatexto, composto pelas 

descrições, interpretações e argumentações em torno da análise dos dados.  

De acordo com Moraes e Galiazzi (2011), a ATD pode ser compreendida 

como um processo auto-organizado de construção de interpretações em que os 

novos entendimentos emergem a partir de três componentes da técnica. No 

Quadro 7 a seguir apresentamos sinteticamente os elementos que compõem a 

ATD. 
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Quadro 7: Elementos que compõe a Análise Textual Discursiva 

Fonte: MORAES; GALIAZZI (2011) 

 
Para realizar o processo de unitarização, codificamos os elementos 

extraídos através dos instrumentos de coleta e da própria atividade realizada 

em campo, e, para cada unidade, estabelecemos um respectivo código 

relacionado com o instrumento utilizado: DB, diário de bordo da pesquisadora, 

PF: portfólios produzidos pelas participantes da pesquisa e as transcrições dos 

áudios dos diálogos formativos desenvolvidos durante a pesquisa foram 

codificadas por P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14,.  

Partindo desta perspectiva, construímos os entrelaçamentos entre 

questionário, diário de bordo da pesquisadora, as percepções e entendimentos 

externados pelas professoras durante a atividade formativa e na construção dos 

portfólios para assim abrirmos para as distintas leituras e interpretações. 

Consideramos importante para atender nosso objetivo de pesquisa, 

evidenciar as visões e entendimentos no tocante à Ciência, à construção do 

conhecimento científico e à modalidade EJA e como estes olhares se apresentam 

nos entendimentos emergentes a respeito da problematização. 

Para o processo de categorização, constituímos três categorias orientadas 

pela interface entre o referencial teórico e a constituição dos dados: i) 

Entendimento de Problematização como Recurso Metodológico; ii) 

Entendimento de Problematização como perspectiva Epistemológica e iii) 

Entendimento de Problematização como dimensão didático- pedagógica, nesta 

lógica nos fundamentamos no método dedutivo que indica a ATD.  

Para a desmontagem e reconstrução dos textos do “corpus”, fizemos a 

identificação das unidades de texto mais elucidadas e relacionadas com as 

categorias e, a partir delas, suscitamos as subcategorias emergentes. Na Figura 3 

página seguinte, apresentamos as categorias estabelecidas “a priori”: 

COMPONENTES DA ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA 

UNITARIZAÇÃO Processo de desconstrução dos textos e 
constituição do “corpus”; 

CATEGORIZAÇÃO Estabelecimento de relações entre os 
elementos unitários; 

METATEXTO As novas compreensões, a captação do novo 
emergente; 
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Figura 3: Categorias estabelecidas. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora, 2016.  

 

Os entendimentos expostos pelas falas no que diz respeito à 

problematização no Ensino de Ciências naturais em diálogo com o referencial 

nos possibilitaram constituir categorias que foram anteriormente apresentadas 

na figura 3.  

As categorias criadas nos orientaram no sentido de apontar o novo 

emergente na ATD (MORAES, GALIAZZI, 2011). Dos dados dispostos, 

emergiram mais sete aparentes manifestações nas falas: levantamento de 

conhecimentos prévios, aplicação de exercícios, conhecimento científico, o papel do 

conteúdo, contextualização, dificuldades de aprendizagem, práxis dialógica, que 

classificamos como subcategorias, por estarem relacionadas às categorias pré-

estabelecidas.  

 

3.7 - Entendimentos das Docentes sobre Problematização e Ensino de Ciências   

 

Propomo-nos, aqui, a tratar da abordagem conceitual da 

problematização, com base nos episódios da ação formativa onde ocorreram 

estudos e discussões com relação à ideia de problemas e problematização. 
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A partir do sétimo encontro, foi discutida a importância do ensino de 

Ciências que compreenda a perspectiva dialética da problematização como base 

orientadora da ação didática. Discutimos, para tanto, o artigo Problemas e 

Problematizações (DELIZOICOV, 2013). Organizamos a discussão em dois 

momentos: o primeiro em dois grupos e, logo em seguida, abrimos para o 

debate e pontuações a respeito do que o texto aborda.  

A primeira categoria Entendimentos de Problematização como Recurso 

Metodológico parte das falas em que as docentes abordam algumas ações 

pontuais que evidenciam a ideia e problematizar como um elemento a mais 

para motivar as aulas.  É importante destacar que, ao desenvolver o trabalho na 

escola, o professor agrega recursos técnicos ao do processo de ensino e 

aprendizagem. Entretanto, é preciso compreender e reconhecer que 

problematizar é uma perspectiva política do fazer pedagógico e não apenas 

uma opção por um determinado recurso ou método. O conhecimento se 

constitui nas relações homem-mundo, relações de transformação, e se 

aperfeiçoa na problematização crítica destas relações (FREIRE, 1986).  

A segunda categoria nos remete ao entendimento da problematização 

como dimensão epistemológica que orienta a construção do espírito científico. 

O que implica em perceber e compreender os rudimentos do que será 

construído pelo aluno, cotejando o conhecimento científico com as concepções 

primeiras. Nesta perspectiva, esta categoria parte dos discursos externados 

pelas participantes com relação ao processo de construção do conhecimento 

científico. Esta discussão nos inquieta a pensar as relações que muitas vezes as 

professoras estabelecem com as atividades escritas, os questionários pontuais, 

exercícios entre outros que imprimem uma imagem imediatista ao processo de 

construção do conhecimento. O perigo do imediatismo para a formação do 

espírito científico é que, quase sempre, as impressões passageiras tornam-se em 

obstáculo ao pensamento autônomo (BACHELARD, 1996). 

A terceira categoria, Entendimentos da problematização como dimensão 

didático–pedagógica, nasce das colocações que reconhecem o “problematizar” 

como orientador da práxis no desenvolvimento dos processos de ensino e 
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aprendizagem. Esta dimensão localiza a ação didática numa conjuntura 

sociopolítica que ultrapassa o viés imediatista das respostas prontas, mas, a 

dialética entre teoria e prática propicia a consolidação de um olhar para a escola 

como espaço de interações humanas e, portanto, deve superar os limites do 

pensar puramente técnico para propor um ensino problematizador e dialógico 

crítico.  

A concepção de contextualização ultrapassa a ideia simplória de 

abordagem que relacione o científico ao senso comum, mas passa a reconhecer 

as questões que emergem no seio da vida social como elemento fundamental na 

construção de propostas pedagógicas alicerçadas na dialogicidade. Neste 

ensejo, ocorre a provocação do pensar crítico, de reflexões teoricamente 

fundamentadas, de olhar as circunstâncias reais e as difíceis condições objetivas 

sem fatalismos, mas com perspectiva de superação de limites e desvelamento 

das potencialidades. 

Na Figura 4, apresentamos um panorama geral da categorização e da 

emergência das subcategorias de análise e interpretação: 

 

Figura 4: Categorias e Subcategorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora, 2016. 

O esquema anteriormente apresentado do processo de categorização 

esclarece a organização das categorias desenvolvidas e suas respectivas 
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subcategorias, pré-estabelecidas com base no referencial teórico em interface 

com os dados.  

O objetivo da análise desta pesquisa está em discutirmos os 

entendimentos das docentes que participaram desta pesquisa com relação a 

problematização no Ensino de Ciências na EJA , nesta discussão consideramos 

que alguns aspectos como contextualização, dialogicidade e criticidade são 

essenciais na construção da práxis.  
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CAPÍTULO 4 
 

O PERCURSO DA ATIVIDADE FORMATIVA 

 

Neste capítulo, apresentamos uma síntese dos encontros formativos com 

registro em diário de bordo da pesquisadora, gravações de áudio e portfólios 

elaborados pelas participantes da pesquisa.  

 

4.1 - Os Primeiros Momentos: As percepções das professoras sobre si e sobre 

a EJA 
 

A proposta de intervenção com caráter formativo ocorreu com o intuito 

de promover reflexões e discussões sobre o Ensino de Ciências na EJA e o papel 

da problematização e, a partir destas reflexões investigar os entendimentos 

conferidos pelas docentes acerca da problematização no ensino de Ciências na 

EJA.  

No primeiro encontro esclarecemos todos os aspectos da pesquisa: 

objetivo, metodologia, as questões com o Comitê de Ética e Pesquisa e a 

participação das professoras na pesquisa. Destacamos também a relevância da 

pesquisa e como esta poderia contribuir com o desenvolvimento de propostas 

pedagógicas que compreenda a EJA em suas especificidades, de modo que 

fizemos uma breve explanação sobre os elementos da pesquisa, a 

fundamentação teórica que orientaria nossas discussões e distribuímos uma 

pasta com textos impressos para leituras prévias. 

A ação formativa propriamente dita iniciou-se com apresentação da 

proposta, leitura e discussão da temática “Problematização e Ensino de Ciências na 

EJA”.  Inicialmente, propusemos às professoras que, ao se apresentarem, 

falassem sobre suas vivências na Educação de Jovens e Adultos, seus olhares 

sobre a realidade e para suas especificidades.  

Esta análise nos possibilitou conhecer melhor quem são estas docentes, 

para compreendermos onde nascem seus discursos e ao mesmo tempo situá-los 
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enquanto docente da EJA e pensar quais as implicações que a formação ou a 

falta desta pode gerar no âmbito da prática pedagógica.  

Buscamos elucidar como entendem e vivenciam os processos de ensino-

aprendizagem, suas compreensões sobre a EJA e suas especificidades e, para 

tanto, consideramos relevante conhecer como foram seus primeiros passos 

nesta modalidade e os significados que eles atribuem ao fato de lecionarem 

para este público. Selecionamos trechos dos depoimentos de algumas delas, nos 

quais expressam um pouco de suas experiências com a EJA e o que motivou a 

participação na atividade formativa: 

 
Sou professora da EJA e do fundamental, trabalho com outras 
disciplinas em outras modalidades, mas, desde que tive a experiência 
de trabalhar com jovens e adultos, me identifiquei. Não quis sair mais, 
a relação com o público é diferente. Agora ensino Ciências, 
Matemática, Artes, na verdade a gente sempre pega disciplinas 
diversas, tanto na EJA como no ensino regular. (P13; GA). 

 
Não sou formada na área de Biologia, a gente acaba estudando de tudo 
um pouco para fazer um bom trabalho na disciplina que leciono 
[...][...]e o professor deve ter afinidade e não ser simplesmente colocado 
lá sem poder escolher (P1; GA). 

 
Quando fui transferida da zona rural para sede do município ensino 
quase sempre dei aulas de Matemática, Ciências, a princípio eu não 
queria trabalhar no noturno, em turmas regulares então, aí me 
ofereceram as turmas da EJA. Hoje eu estou na EJA por que me 
identifico com o trabalho, em meu ver é diferenciado, mesmo usando os 
mesmos conteúdos (P2; GA). 

 
[..] sou professora do município a mais de 15 anos, trabalho na EJA a 
cinco anos, já lecionei na Rede Estadual, já aposentei no estado e agora 
no município de dia estou em turmas regulares e a noite na EJA. 
[...]Procuro fazer um trabalho que corresponda as necessidades deles. 
(P4; GA). 

 

Ao falarmos sobre a EJA, as escolas que trabalhamos, como foram suas 

chegadas nestas unidades de ensino e a relação com o público e com sua 

realidade, as professoras demonstram como foi cada experiência e a 

importância da afinidade proporcionada pela prática. Percebemos uma 

preocupação com o desempenho dos estudantes e com o desenvolvimento de 

uma prática que os compreendam em seu potencial e em suas dificuldades.  
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Neste mesmo momento em que falavam do trabalho na EJA e da 

necessidade de buscar uma formação voltada para a modalidade, elas 

expuseram suas histórias de formação. Nos trechos de depoimentos a seguir, 

temos algumas indicações a respeito da formação acadêmica das professoras, 

bem como das motivações que a levaram a participar do curso: 

 
Eu me interessei por essa atividade por nunca ter feito um curso 
específico para a EJA. Sou professora de Ciências da EJA, fiz Biologia 
na modalidade EAD e depois resolvi fazer Pedagogia pelo PARFOR, 
ensino Ciências, já ensinei outras disciplinas, e vamos sempre 
buscando conhecer o conteúdo, novos métodos. A gente usa o mesmo 
material no fundamental e na EJA, pelo menos eu uso, esses livros 
resumidos que quase não vem conteúdo só prejudica, eu prefiro passar 
o assunto certinho do jeito que tem que ser, mas, nas provas, aí é 
diferente,  não cobramos nas avaliações da mesma forma, mas procuro 
sempre passar bem os conteúdos e vou sempre conversando com eles e 
na medida do possível vou fazendo com que eles percebam esses 
assuntos no seu dia a dia, mas nem tudo a gente consegue fazer essas 
relações não.  (P13; GA). 

 
Eu acredito que essa formação pode contribuir muito, sou professora 
do município há mais de 15 anos, trabalho na EJA há cinco anos, já 
lecionei na Rede Estadual, já aposentei no estado e agora no município 
de dia estou em turmas regulares e a noite na EJA. Ensinei Ciências 
praticamente a vida inteira, com relação a EJA eu não consigo avançar 
com os conteúdos. (P4; GA). 

 
Sou formada em Biologia, eu achei interessante passar por essa 
formação pois, acredito que o trabalho nessas turmas precisa ser 
diferenciado, realmente a EJA é um público de pessoas de carência 
financeira. Eu tento sempre fazer um trabalho que respeite as 
deficiências e dificuldades deles, infelizmente, hoje muitos alunos tem 
chegado na EJA são repetentes, indisciplinados e acabam atrapalhando 
o público de mais idade que estão ali comprometidos. Temos 
enfrentando muitas dificuldades com essas turmas de faixa etárias tão 
desiguais isso é fato. (P10; GA). 

 

Evidenciamos nos depoimentos a preocupação em melhorar seu 

trabalho, ou seja, encontrar métodos que possibilitem avançar com os 

conteúdos, apesar das dificuldades que os discentes apresentam com relação à 

leitura, à escrita e à interpretação de textos. Elas também pontuam a dificuldade 

de lidar com a questão da indisciplina de alguns alunos oriundos do Ensino 

Fundamental Regular que, por serem repetentes ou evadidos por anos 
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consecutivos e pelo fato da faixa etária não se adequar à idade-série, são 

transferidos para a EJA para prosseguir com os estudos.  

Continuando com as discussões a respeito do interesse em participar de 

atividades formativas relacionadas com a EJA, observamos que os depoimentos 

de três professoras sobre a participação deste curso representam uma 

oportunidade de falar sobre seus anseios, discutir sobre as problemáticas 

enfrentadas ou simplesmente pela satisfação pessoal e principalmente conhecer 

novas metodologias que possam auxiliar na melhoria de suas aulas e no 

enfrentamento das situações recorrentes nas escolas que trabalham com a EJA.  

  
Estou sempre buscando formação, quando eu li a ementa do curso eu 
achei importante participar. A gente que trabalha com a EJA percebe 
quanto esses alunos enfrentam dificuldades e nós como professores 
precisamos a cada dia ler mais, pesquisa. (P9; GA); 

 
Me interessei pela atividade pois a cada ano não sabemos o que vamos 
assumir, portanto eu acho importante aproveitar as formações e claro 
um certificado da UESB não é todo dia que se tem acesso, a gente não 
tem condições e nem tempo para sair para participar desses cursos 
(PCJ; GA). 

 
[...]Eu vim participar dessa formação mais por interesse pessoal sabe, 
eu estudo pela minha satisfação pessoal como professora, tenho 
consciência que estou sempre buscando melhorar (P12; GA). 

 

Ao destacar seus interesses pelo curso realizado, consideramos que as 

professoras se apresentam como profissionais comprometidas com sua atuação 

enquanto docente. Esse é um fator relevante quando falamos de uma ação que 

propõe construir conhecimentos, promover reflexões, contudo, algumas 

colocações denotam uma busca por um direcionamento mais pontual para a 

realização das aulas.  

Elas citam aspectos como: satisfação pessoal e profissional, o interesse 

pela certificação e por ser um título a mais para ser agregado ao currículo. A 

professora P6 destaca o incentivo em remuneração assegurados pela legislação 

municipal como motivação para participar de encontros formativos. 
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[...] quando a direção informou sobre esse curso eu me interessei pois 
preciso de certificado para melhorar o currículo e de qualquer maneira 
nos cursos sempre aprendemos novos métodos para melhorar nossas 
aulas (P7; GA). 
 
Resolvi fazer essa formação também pelo certificado pois a carga 
horária pode ser utilizada para agregar incentivos em nosso 
contracheque, mas também sei que todo momento é válido. O trabalho 
com a EJA não é simples, recebemos alunos de todos os locais, idades 
diferentes e interesses diferentes também. O que a gente procura em 
cursos também é de alguma forma conseguir melhorar nossa prática 
(P6; GA). 

 
Quando vejo algum curso que posso participar eu me inscrevo, acho 
que tudo é válido. Precisamos o tempo todo buscar pois o mundo muda 
o tempo todo, os alunos, a escola também e a gente tem que 
acompanhar essas mudanças. Além do interesse pelo certificado eu 
acredito que podemos aprender mais para melhorar nossas 
metodologias de ensino (P5; GA). 

 
Eu acredito que nesse curso é mais uma oportunidade que temos de 
aprender mais e melhorar a nossa prática de alguma forma ou pelo 
menos entender melhor nossos alunos, a EJA e a nossa realidade (P9; 
GA). 

 

As professoras também ressaltaram que a solução para suprir, de 

imediato, a demanda de professores nas diversas áreas e evitar que os alunos 

fiquem sem as aulas de determinadas disciplinas é distribuir a carga horária 

entre professores, sem considerar sua formação, e isso gera implicações diretas 

na qualidade do processo ensino–aprendizagem.   

 
[...] Eu me formei em Pedagogia, fiz complementação em Geografia, 
leciono Ciências, Geografia, Trabalho e Cidadania (P8; GA). 

 
[..] ensino Ciências, Matemática, Artes, na verdade a gente sempre 
pega disciplinas diversas, tanto na EJA como no ensino regular (P13; 
GA).  
 
[...] Sou professora de Ciências da EJA, fiz Biologia na modalidade 
EAD e depois resolvi fazer Pedagogia pelo PARFOR, ensino Ciências, 
já ensinei outras disciplinas, e vamos sempre buscando conhecer o 
conteúdo, novos métodos (P13; GA). 

 

Apesar desta situação, o profissional da educação precisa atentar-se para 

seu papel como docente e não perder de vista o compromisso ético e a 
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responsabilidade social. As indagações feitas pela professora, expostas na fala a 

seguir, destacam essa atenção para o papel do professor: 

 
[...] o público da EJA é um público sim com história de vida diferente, 
no geral são alunos trabalhadores que por algum motivo não concluiu 
os estudos na idade certa. Eles estão buscando novas oportunidades, o 
nosso trabalho de alguma forma deve se adequar a realidade deles. 
Claro que a gente encontra todo tipo de comportamento, de aluno, mas 
a gente também que olhar o outro lado, será que a gente tem feito um 
trabalho em sala de aula que desperte o interesse deles? Será que a 
forma como passamos o assunto é a forma correta? A gente tem que se 
perguntar (P14; GA).  

 

A experiência mostra-se também ser um elemento importante. A fala a 

seguir destaca esse aspecto:  

 
O nosso dilema é esse a gente se pergunta como, que método usar com 
essa turma tão cheia de diferenças? A gente vai aprendendo muito com 
a experiência mesmo, nem sempre a teoria da conta de resolver os 
problemas da sala de aula né? Aí a gente vai aprendendo muitas vezes 
é na experiência mesmo, agora tem casos e casos, tem professor que 
sabe muito o conteúdo para ele, mas na hora de passar a linguagem 
não é a dos alunos aí o que acontece os alunos não se prendem a aula e 
fica perguntando para que eu estudo isso ou aquilo? Quando eu vou 
usar isso na minha vida e a gente professor fica muitas vezes sem 
resposta. (P10; GA). 

 

Percebemos nesta colocação que a consciência da necessidade de 

enfrentar o condicionamento da realidade que está posta é o que desencadeia 

em alguns profissionais o interesse pela busca de formação. Isso ocorre na 

medida em que esta profissional percebe que, para atuar com a competência 

necessária, precisa melhorar sua formação.  

Diante das colocações das professoras que, em sua maioria, externaram 

as angústias diante das problemáticas enfrentadas em sala de aula e apontadas 

quase sempre como desinteresse e indisciplina dos alunos, indagamo-nos sobre 

como problematizar a situação e, analisar a realidade partindo de uma atitude 

de autocrítica e não manter o discurso que culpabiliza somente o aluno. 

 Salientamos que, se por um lado existe a questão da indisciplina, do 

desinteresse, das deficiências que vêm desde os anos iniciais da escolarização, 

por outro lado é preciso pensar se a nossa postura e a nossa prática têm 
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procurado entender esse aluno. Precisamos avaliar como as nossas práticas 

pedagógicas têm explorado e apresentado o conhecimento científico.  

 

4.2 - Percepções das Docentes sobre Ensino de Ciências na EJA 

 

No segundo momento, buscamos das professoras suas compreensões a 

respeito de Ciência. Então, realizamos a dinâmica denominada de Painel 

Integrado, que, segundo Masetto (2002, p. 95), “cada um dos tópicos, temas 

escolhidos pelo professor, tem seu estudo realizado em primeiro lugar por um 

grupo pequeno e, em seguida, todos os assuntos são estudados por todos os 

alunos, fazendo-se um cruzamento entre os expostos dos diferentes grupos de 

tal forma que, em cada novo grupo, tenhamos representantes de todos os 

primeiros grupos – e, portanto, de todos os assuntos discutidos”. Realizamos 

esta dinâmica partindo da questão “O que é Ciências?” Ao apresentarem suas 

ideias sobre Ciências, as docentes deveriam utilizar uma palavra e justificar a 

escolha.  

Ao concluirmos a dinâmica, iniciamos a discussão do texto “O que é 

Científico?” (ALVES, 1999). A partir da leitura do texto e discussões a respeito 

do Ensino de Ciências Naturais, as professoras discorreram acerca da 

importância de encontros formativos pelo fato de contribuírem para a reflexão 

sobre suas práticas pedagógicas.  

O entendimento que é manifestado sobre a educação, de forma geral, 

reflete-se na prática pedagógica, na maneira como compreendemos a Ciência e 

o Ensino de Ciências Naturais na EJA. Ao dialogarmos sobre o ideário de 

educação na perspectiva freireana, partimos, então, a discutir sobre o que 

entendemos por Ciências. Uma gama de ideias e palavras foram se 

manifestando, tais como: conhecimento, cultura, humanização, vida, biodiversidade.  

A partir da leitura de um capítulo introdutório da obra “O que é 

Ciências, afinal?” (CHALMERS, 1993) nos questionamos a respeito do que 

compreendemos como Ciências.  
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O autor assinala que uma concepção de ciência do senso comum é 

amplamente aceita: conhecimento científico é conhecimento provado. As teorias 

científicas são derivadas de maneira rigorosa da obtenção dos dados da 

experiência adquiridos por observação e experimento. A Ciência é baseada no 

que podemos ver, ouvir, tocar etc. Opiniões ou preferências pessoais e 

suposições especulativas não têm lugar na ciência. A ciência é objetiva. O 

conhecimento científico é conhecimento confiável porque é conhecimento 

provado objetivamente.  

Essa visão de ciências, entretanto, vem sendo veemente confrontada na 

medida em que diversos teóricos e pesquisadores investigam e asseguram a 

importância da história e filosofia da ciência à respeito da natureza do 

conhecimento científico que apontam em seus postulados. Para expressar os 

significados e sentidos do que é Ciências é preciso compreender como o 

conhecimento científico é constituído, considerar que ele carrega seus contextos 

históricos e envolve um processo de transformação que afeta a realidade social, 

onde suas consequências são refletidas. 

A compreensão destas docentes com relação a Ciência e a construção do 

conhecimento científico serão aprofundados exploradas nas análises ao 

discutirmos o entendimento das docentes a respeito da dimensão 

epistemológica da problematização. 

Diante disso, Costa (2012) contribui no sentido de compreender a 

importância da dimensão curricular para promoção de mudanças na área de 

educação em ciências. Esta mudança deve contemplar o processo de formação 

docente. Os depoimentos a seguir apontam para necessidade de repensar a 

formação de professores, o currículo, a seleção dos conteúdos e a prática: 

 
[...] currículo, a organização dos conteúdos a forma de trabalhar 
deveria ser diferente, é um público com suas peculiaridades, mas acabo 
trabalhando muitas vezes com o mesmo material do Ensino 
Fundamental. Eles precisam ter oportunidades no mercado de 
trabalho, a concorrência para eles já é desumana e para piorar não 
terem a uma boa base de conhecimentos, de estudos aí fica pior. (P1; 
GA). 
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Os alunos tem muita dificuldade de aprendizagem, muitas mesmo e 
vejo muitas aulas ficando na conversa, nada de conteúdo e no fim esses 
alunos passam e chegam no Ensino Médio sem saber de nada.  
Procuro fazer um trabalho que corresponda as necessidades deles, mas 
eu lamento ver que os anos passam e vemos muitos alunos fingindo 
que aprendem e professor fazendo vista grossa. Eu vim para essa 
formação por querer participar mesmo, não perco oportunidade de 
participar de cursos não, mas eu ainda não descobri qual é o melhor 
método e diante de tanto modismo que vejo por aí, prefiro manter 

minhas aulas expositivas tradicionais (P4; GA). 
 

Buscando problematizar a fala da participante, foi proposta a seguinte 

indagação para todo o grupo: 

 
Em que momento a capacidade de análise sobre as questões sociais, 
sobre os problemas externos e afetam diretamente o seio da escola 
prejudica o desenvolvimento do conteúdo? Não é importante que a 
formação do aluno, além do conhecimento do conteúdo, seja capaz de 
analisar criticamente a realidade social e saber utilizar do 
conhecimento para fortalecer os mecanismos de luta pela superação das 
desigualdades sociais? (PP; GA). 

 

Embora a docente P4 exponha em sua fala a contestação e resistência em 

conceber a importância da problematização para o desenvolvimento do 

trabalho pedagógico, algumas colocações nos possibilitam reflexões sobre a 

dimensão política que envolve o processo educativo. Aqui, há uma fala 

expressivamente significativa de uma professora nesse sentido:  

 
Eu trabalho na rede pública e na privada, mesmo na rede privada 
sempre discuto com meus alunos, sempre, que nem todos têm as 
mesmas condições que eles têm. E que as condições econômicas deles 
lhes dão mais oportunidades e que existem privilégios que eles têm que 
muitos alunos das escolas públicas não possuem. Muitos dos nossos 
alunos da rede pública mal têm o que comer e eu sempre converso 
sobre essas questões com meus alunos na rede privada, o fato deles 
estudarem na escola particular não quer dizer que não tenham que ser 
cidadão e pensar de forma crítica. (P10; GA). 

 

Ao analisarmos as colocações desta professora, podemos perceber uma 

visão progressista e libertária de educação. Independente da nossa condição 

histórica e social no mundo, devemos considerar que nossas posturas precisam 

denunciar a toda esfera de opressão. Nesta lógica, é claramente necessária uma 

(re)significação nos diversos âmbitos sociais e a escola, como uma instituição 
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situada numa sociedade diversa precisa consolidar possibilidades de 

transformação.  

Na realização de uma prática docente que compreenda e respeite a 

diversidade, a pluralidade e as especificidades, deve-se considerar os sujeitos 

historicamente constituídos aptos para a transformação e que estes reconheçam 

o direito de todos a envolver-se no processo de construção do mundo, ou seja, 

que concebam a educação como ato político.  

 
Se a possibilidade de reflexão sobre si, sobre seu estar no 
mundo, associada indissoluvelmente à sua ação sobre o mundo, 
não existe no ser, seu estar no mundo se reduz a um não poder 
transpor os limites que lhe são impostos pelo próprio mundo, 
do que resulta que este ser não é capaz de compromisso. É um 
ser imerso no mundo, no seu estar, adaptado a ele e sem ter 
dele consciência. Sua imersão na realidade, da qual não pode 
sair, nem “distanciar-se” para admirá-la e, assim, transformá-la, 
faz dele um ser “fora” do tempo ou “sob” o tempo ou, ainda, 
num tempo que não é seu. O tempo para tal ser “seria” um 
perpétuo presente, um eterno hoje (FREIRE, 1992, p. 46). 

 

A reflexão sobre a nossa atuação no mundo é imprescindível no processo 

de formação docente e autorreflexão sobre a prática. A capacidade de nos 

comprometermos com quem formamos e como estamos formando esse jovem e 

adulto é o alicerce para a transformação social e isso implica necessariamente 

em superar os limites condicionantes da realidade para se permitir ao 

distanciamento necessário com o intuito de problematizá-la e dialogar com esta 

na busca por mudanças significativas.  

A atuação efetiva e eficaz para o exercício pleno da cidadania requer 

domínio de conhecimentos que servem como instrumento de luta contra as 

diversas formas de injustiça social. Entretanto, para muitos docentes, o 

potencial da EJA acaba sendo desconsiderado e o discurso do conteúdo mínimo 

para corresponder ao déficit de aprendizagem é visível na fala a seguir: [...] na 

verdade eu sempre percebo que não cobramos o conteúdo e nem exigimos muito deles, 

chegam sempre atrasados e cansados, as vezes sem interesse mesmo (P7, GA). 

As expectativas que são denotadas na colocação a seguir concebem o 

levantamento de conhecimentos prévios como importantes e aponta a 
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necessidade de avançar para a construção do entendimento crítico sobre a 

realidade. Entretanto, o posicionamento da professora ao falar do uso de 

módulos ou manuais nos provoca a indagar se esta metodologia orientada pelo 

uso de cópias de livros, módulos, não configura uma visão minimalista da aula, 

ou seja, de transmissão acrítica do conteúdo: Eu uso muitas apostilas, textos, assim, 

não é simples, levantamos seus conhecimentos prévios mas, precisamos ir além com 

certeza, mas não podemos deixar de promover o olhar crítico para as situações (P10; 

GA). 

É visível o problema com a efetividade plena das políticas públicas, das 

condições adversas que cotidianamente enfrentamos no seio da escola pública. 

A visão do pesquisador e professor não pode se isentar de discutir as situações 

adversas. É preciso sair da posição que limita nossa visão e assumir nosso papel 

social, o nosso compromisso de transgredir as barreiras da “consciência ingênua”.   

 
Não é possível um compromisso verdadeiro com a realidade, e 
com os homens concretos que nela e com ela estão, se desta 
realidade e destes homens se tem uma consciência ingênua. 
Não é possível um compromisso autêntico se, àquele que se 
julga comprometido, a realidade se apresenta como algo dado, 
estático e imutável. Se este olha e percebe a realidade 
enclausurada em departamentos estanques. Se não a vê e não a 
capta como uma totalidade, cujas partes se encontram em 
permanente interação. Daí sua ação não poder incidir sobre as 
partes isoladas, pensando que assim transforma a realidade, 
mas sobre a totalidade. É transformando a totalidade que se 
transformam as partes e não o contrário. No primeiro caso, sua 
ação, que estaria baseada numa visão ingênua, meramente 
“fatalista” da realidade, não poderia constituir um 
compromisso (FREIRE, 1992, p.10).  

 

As falas das professoras a seguir deixam evidente a dificuldade em 

promover o diálogo e modificar a forma como se aborda o conteúdo. Elas 

chamam atenção o tempo todo sobre a importância que o conteúdo tem, mas 

não demonstram mecanismos para superar a visão de que o aluno da EJA, que 

não foi efetivamente alfabetizado, encontrará sérias dificuldades para aprender 

o conteúdo. 
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A gente tem a intenção de que eles aprendam os conteúdos, mas esses 
alunos não sabem nem mesmo ler, o que leem não compreendem e a 
nossa angústia é conseguir fazer com que esses alunos aprendam. 
Quando li a ementa da formação logo pensei que falamos muito em 
problematização e então colocamos nossos alunos para falar sobre o 
assunto, expor o que pensam e sabem, mas, não conseguimos avançar 
muito pois eles não sabem o básico para ir além. (P2; GA) 

 
Do reflexo de um ensino fundamental ineficiente a cada dia mais 
recebemos alunos que não sabem escrever a palavra célula, não sabem 
o significado de nada, o que leem várias vezes não compreendem. 
Ensinar ciências naturais a esse público tem sido um grande desafio 
[...] (P10; GA). 

 

Decorrente dessas discussões, foi possível aprofundar reflexões tanto 

sobre a visão de Ciências, de como desenvolvemos da prática, quanto da 

importância de abordagens contextualizadas do conteúdo, o que implica 

efetivamente na qualidade do Ensino de Ciências Naturais na EJA.  

Este terceiro encontro iniciou-se com um momento de descontração 

regado por um café. Em seguida, organizamos uma roda de conversa com a 

temática EJA, que modalidade é essa? Neste momento, as professoras deram 

seus depoimentos a respeito do primeiro contato e de suas experiências com a 

modalidade.  

Posterior a este momento que resgatamos reflexões e discutimos mais 

uma vez a respeito da EJA, utilizamos o projetor multimídia para explorarmos 

o termo “problematização”. Dialogamos a respeito do tema e sobre sua 

relevância no processo de construção do conhecimento e da necessidade de 

retomarmos um debate sobre a EJA para subsidiar nossas trocas de 

conhecimentos com relação a problematização. O termo foi discutido e 

explorado na perspectiva sociológica, epistemológica e metodológica. As 

discussões e leituras a respeito da temática subsidiaram nosso momento de 

autoreflexão sobre a maneira como o Ensino de Ciências tem sido desenvolvido 

na EJA.  

Ao debatermos sobre o conteúdo das leituras previamente realizadas dos 

artigos, livros, que foram anteriormente disponibilizados, propormos um 

momento em função da necessidade de ampliar os conhecimentos dos 
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professores sobre problematização e pontuar de forma mais aprofundada esta 

perspectiva crítica da práxis, discutimos e propomos um trabalho orientado 

pela dinâmica dos Momentos Pedagógicos (DELIZOICOVI; ANGOTTI, 1992).  

Esse encontro promoveu a socialização, discussão e reflexão sobre as 

etapas dos três momentos e as possibilidades de inovação da prática através 

desta dinâmica de trabalho.  Propomos investigar sobre a realidade em que 

estavam inseridos os estudantes e que com base nas temáticas que os discentes 

sugerissem planejaríamos uma proposta de atividade para ser realizada com os 

alunos. Embora a dinâmica dos três momentos seja discutida e abordada como 

uma perspectiva da práxis, para algumas professoras ao tratar da dinâmica na 

dimensão prática, as colocações apontam os três momentos como uma 

metodologia de trabalho. Esse aspecto foi perceptível, ao relatarem sobre a 

aplicabilidade da dinâmica nos portfólios. Elas pontuam da seguinte maneira: 

 
Esse método de trabalho dinamiza a aula, realmente, mas demanda 
tempo e condições para que uma boa aula seja desenvolvida (P1; PF.). 

 
A metodologia dos três momentos pedagógicos nos ajuda a planejar 
aulas mais inovadoras, uma aula mais dinâmica motiva os alunos (P3; 
PF). 

 

Embora os estudos orientassem para o levantamento da abordagem 

temática junto aos discentes para problematizar uma situação da comunidade 

local, da vivência dos alunos, isso não ocorreu desta maneira. As professoras 

decidiram apontar a temática que seria trabalhada interligada ao conteúdo que 

estava sendo estudado conforme o plano de curso por ser o período de final de 

ano letivo e não teriam tempo suficiente com os alunos para elaborar e construir 

o plano, na perspectiva dos momentos pedagógicos.  

Elas selecionaram a temática “Drogas” para desenvolver as aulas por ser 

uma questão local e que seria contemplada no conteúdo que estava sendo 

trabalhado: O Sistema Nervoso. As colocações a seguir externa essa percepção: 

 
Esta temática desperta muita curiosidade, mas é um tema polêmico e 
complicado. A realidade onde a escola está inserida o tráfico, a 
dependência química faz parte do dia a dia daquele local. (Pausa) As 
vezes os professores são ameaçados a não falar desse assunto, mas a 
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gente faz o nosso trabalho de conscientizar, de ver os prejuízos (P4; 
PF.) 

 
A seleção do tema e as conversas com os alunos e por ser daquela 
comunidade e conhecer bem a problemática local, defendi o trabalho 
com esse tema como algo que faz parte da realidade social da 
comunidade, essa visão eu tenho como professora e como moradora 
daquela localidade. (P2; PF.) 

 
É complicado falar de drogas alí, não basta falar que é certo ou errado, 
querer catequisar nossos alunos. Muitos deles são deslumbrados com o 
uso dos diversos entorpecentes e suas sensações. Outros consideram 
como um trabalho como outro qualquer, escutamos isso diariamente 
no dia a dia e além disso ouvimos da boca deles mesmo para evitar 
ficar dando aula desse assunto pois pode ser que os “chefes” não 
gostem e que estão avisando pois gostam dos professores (P10; PF). 

 

Ao analisarmos as reflexões que algumas professoras fazem em seus 

portfólios, percebemos que, embora o tempo para uma investigação temática 

naquele momento não tenha ocorrido de forma direta, o tema apontado para 

algumas é parte das condições objetivas daquela realidade local e que precisa 

ser discutido e problematizado.  

Os relatos abordados enfatizaram os Momentos Pedagógicos como 

metodologia inovadora. As professoras destacaram as condições efetivas que 

encontraram para desenvolver a proposta. Ao escrever sobre a experiência elas 

destacaram os desafios e indagam-se principalmente sobre como trabalhar os 

conteúdos de Ciências Naturais em classes que não dominam os rudimentos da 

leitura e da escrita. 

 
Esta forma de trabalho seria proveitosa se nossos alunos conseguissem 
ler e interpretar textos, eles não conseguem muitas vezes interpretar 
um texto simples, textos científicos eles não compreendem e não 
compreende os conceitos científicos por não saberem ler e escreverem 
muito mal (P2; PF). 

 

Apesar da dificuldade apontada pela professora acima com relação à 

leitura e à escrita que destaca essa limitação como um dos empecilhos à 

aprendizagem dos conceitos científicos, a colocação a seguir destaca uma 

percepção mais esperançosa com relação ao trabalho pedagógico: 
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Nós sabemos de todas as limitações que envolve o trabalho na EJA, 
mas precisamos buscar soluções, nossas aulas podem favorecer o 
desenvolvimento da leitura e da escrita. Não podemos nos esconder 
nas insuficiências dos alunos para continuar com o mesmo trabalho 
mecânico e enfadonho (P10; PF). 

 

Dialogamos também sobre a importância de estratégias e maneiras de 

ensinar o conteúdo que compreenda a problematização como base orientadora 

da ação didática e da necessidade de maiores aprofundamentos.  

Na busca de leituras mais direcionadas sobre a dinâmica dos três 

momentos, discutimos o artigo Problemas e Problematizações (DELIZOICOV, 

2001). Esta discussão ocorreu em dois momentos: o primeiro em dois grupos e 

logo em seguida abrimos para o debate e pontuações a respeito do que o texto 

aborda.  

Analisamos também o Caderno de Ciências Naturais do professor para a 

EJA, elaborado pelo Ministério da Educação. Este documento respalda o papel 

da problematização para o Ensino de Ciências na EJA, entretanto de forma 

sintética e superficial. As professoras, ao pontuar suas reflexões sobre o 

material, destacaram que não tiveram acesso a esse documento no momento de 

elaborar os planos de ensino, propostas de atividades. Na verdade, como 

sempre ressaltam, o mesmo plano de aula feito para as turmas do Ensino 

Fundamental regular são os mesmos utilizados para a EJA. 

 
O acesso a materiais como este aqui em Poções é bem escasso, nem 
mesmo no início do ano letivo tivemos momentos para discutir sobre 
um trabalho diferenciado com a EJA. Não podemos ser pessimistas, 
mas falta material para trabalho, as salas de aula com paredes sujas, 
pouca ventilação, a merenda escolar inadequada, as vezes procuramos 
algumas folhas de ofício, uma régua, materiais para realização de 
alguma atividade e não encontramos. É complicado conseguir sucesso 
com metodologias diferenciadas no meio de um quadro como esse. 
(P14; PF). 

 
Ao observar o material do Ministério de Educação para Ensino de 
Ciências na EJA percebo que as orientações é para realizarmos aulas 
mais contextualizadas, ir além dos limites das paredes da escola, mas o 
que acontece é que nessa condição que a EJA está organizada em 
Poções, se é que podemos chamar isso de organização, dificulta 
qualquer condição de um trabalho inovador (P4; PF). 
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Embora elas reconheçam a importância de um Ensino de Ciências 

problematizador, os seus depoimentos pontuam os percalços enfrentados como 

a carga horária de 35 minutos como hora/aula, estruturas físicas sucateadas e 

escassez de recursos como impasses à constituição de novas maneiras de 

ensinar. A fala da professora P10 contempla esta problemática: 

 
É importante quando trabalhamos com os conteúdos fazer esses links e 
discutir, precisamos mudar essa condição de trabalho e esse horário 
mínimo de aula que não conseguimos qualidade, infelizmente 35 
minutos é pouco demais, se a turma for grande só a chamada toma 
cinco minutos ou mais e o que sobra não é suficiente para uma aula 
acontecer com a qualidade necessária (P10; GA). 

 

Por fim, exibimos o documentário Paulo Freire Contemporâneo e 

dialogamos a respeito do compromisso político que envolve o ato de educar. 

Finalizamos este momento com uma discussão do artigo “O papel da 

problematização freireana em aulas de ciências/física: articulações entre a 

abordagem temática freireana e o Ensino de ciências por investigação” 

(SOLINO; GHELEN, 2014).  

Ao avaliarmos a ação formativa no ensejo, dialogamos sobre as aulas 

desenvolvidas na EJA; a prática pedagógica; o papel da problematização em 

aulas de Ciências e necessidade de espaços de formação continuada na escola 

de forma a aproveitar melhor os encontros de Atividade Complementares4. Na 

maioria das vezes o torna-se um momento para correção de atividades, provas 

e trabalhos. 

 
A dimensão da práxis de certo modo é descaracterizada quando se 
pensa a problematização como uma metodologia a mais o cenário 
pessimista só fortalece a exclusão. Ao observar as professoras em seus 
discursos é perceptível a necessidade de compreender e conceber a 
educação como prática de liberdade, ou seja, assumir o 
comprometimento de uma educação como ato político (PP; DB). 

 

                                                 
4 Considera-se Atividade Complementar, a carga horária destinada, pelos professores em 
efetiva regência de classe, com a participação coletiva dos docentes, por área de conhecimento, à 
preparação e avaliação do trabalho didático, às reuniões pedagógicas e ao aperfeiçoamento 
profissional, de acordo com a proposta pedagógica de cada Unidade Escolar (BAHIA, 2002, p. 
18). 
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A caminhada formativa desenvolvida evidenciou a relevância da 

problematização na construção da práxis, o que implica em tomadas de 

decisões que envolve o compromisso docente com sua autoformação, do 

interesse aguçado pela pesquisa.  O professor precisa mergulhar em leituras e 

abordagens que lhe motive a empreender o espírito científico. Para garantir 

elementos didáticos que compreenda a problematização em suas dimensões 

pedagógicas e epistemológicas é relevante propor ao professor também a 

capacidade de problematizar seus contextos, questionar seus espaços e 

realidades e propor mudanças que tenha cunho transformador. Esta 

perspectiva nos convoca a questionar e analisar o que tais docentes entendem, 

desenvolvem e efetivam como prática pedagógica na dimensão crítica da 

problematização. A dimensão epistemológica da problematização propõe a 

reflexão filosófica sobre a elaboração do conhecimento científico.  

Freire (1983) ressalta que na verdade, nenhum pensador, como nenhum 

cientista, elaborou seu pensamento ou sistematizou seu saber científico sem ter 

sido problematizado, desafiado. Embora isso não signifique que todo homem 

desafiado se torne filósofo ou cientista, significa, sim, que o desafio é 

fundamental à constituição do saber. Se o conhecimento científico e a 

elaboração de um pensamento rigoroso não podem prescindir de sua matriz 

problematizadora, a apreensão deste conhecimento científico e do rigor deste 

pensamento filosófico não pode prescindir igualmente da problematização que 

deve ser feita em torno do próprio saber que o educando deve incorporar. 

 

4.3 - Avaliação da Atividade Formativa: Limites e Possibilidades 

 

Aqui apresentamos como as participantes da pesquisa avaliaram o 

momento formativo, expressaram suas opiniões a respeito da importância da 

intervenção realizada e com relação à importância de momentos como este, 

ocorram continuamente no âmbito da escola. 

Inicialmente, algumas professoras evidenciaram, em suas colocações, que 

a intervenção formativa foi interessante principalmente por oportunizar a 
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reflexão sobre a própria prática, por agregar conhecimentos e possibilitar a 

compreensão sobre as especificidades da EJA, bem como pela troca de 

experiências pedagógicas. 

 
Com certeza para minha formação profissional foi extremamente 

importante, eu me esforçarei para buscar dentro dessa proposta 
organizar diferente as minhas aulas, até mesmo o plano de curso 
(P12; GA). 

 
Em minha opinião foi muito bom, aprendemos muito sobre essa 
modalidade que trabalhamos e agora precisamos encarar o desafio de 
promover mudanças nessa organização da EJA no município e em 
nossas aulas também. Essa formação nos despertou pelo menos para 

mim de um certo comodismo e hoje vejo a importância de buscar 
mudanças e o estudo é o caminho (P10; GA). 

 

Um dos aspectos importantes ressaltado na fala da participante P10 trata-

se da necessidade de consolidação de uma proposta pedagógica, da instituição 

de um currículo que corresponda à natureza da modalidade e, neste sentido, a 

docente salienta sobre a necessidade de assumir um posicionamento crítico 

frente à condição da EJA no município. 

As professoras destacam como as discussões são relevantes no sentido de 

pensar propostas e planos de cursos que reconheçam o potencial do público e 

assim propiciar elementos motivadores e que minimizem ou erradiquem a 

evasão na EJA.  

É visível a preocupação em desenvolver aulas que mobilize o senso 

crítico, a provocação, na fala a seguir a P11 expõe considerações a respeito da 

importância destes momentos reflexivos para promover transformação na 

prática pedagógica: 

 
Com certeza, seremos mais provocativos ao abordar os conteúdos, e 
com certeza mais uma vez não somos os mesmos, acho que muitas 
das nossas conversas aqui, desabafos, serviu para perceber que 
precisamos nos encontrar mais, estudar assim no coletivo, sair dessa 
coisa de planejar em casa ou sozinho, precisamos fazer um melhor 
uso desses sábados letivos e estudar assim em grupos seria muito 
bom (P11; GA). 
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Com relação à dinâmica dos Três Momentos Pedagógicos, percebemos 

que algumas destacam que a formação possibilitou reflexões relevantes a 

respeito do trabalho pedagógico. As falas a seguir contemplam muito bem este 

entendimento: 

 
A aplicação da aula organizada dentro dos três momentos foi 
interessante, mas como as colegas já falaram para fazer isso se tornar 
uma coisa comum na escola é preciso que a mudança seja maior que 
nas nossas práticas. E principalmente entender a problematização não 
apenas como mais uma alternativa de método de ensino, mas como 
lentes para olhar a realidade de forma crítica, entender o nosso papel 
político como professor é o mais importante. Não o político partidário, 
mas o político no sentido de nossa atuação, nossas escolhas e nossa 
tentativa de compreender as questões sociais isso é importante (P8; 
GA) 

 
Eu agradeço pela oportunidade de participar desses momentos de 
estudo principalmente no campo da EJA que é tão pouco os momentos 
de planejamento, Acs, formação são raros. Eu acredito que de alguma 
forma quando pensar em problematização a minha visão já não é a 
mesma, a do jargão (P10; GA). 

 

Podemos identificar um elemento significativo e presente nas 

manifestações das docentes a disposição para a constituição de um espaço de 

estudos e de formação pela escola com ênfase no diálogo e nas tomadas de 

decisão coletivas, consideradas como fio condutor de um trabalho que envolva 

o engajamento político. As colocações a seguir denotam esta percepção: 

 
Precisamos de mais encontros como este, são importantes, aprendemos 
nessa conversa, na troca de experiência. Seria bom se tivesse grupo de 
estudos na escola, pelo menos para quem se interessasse, talvez as 
angústias e problemas que enfrentamos na escola tivesse mais soluções 
e eficácia. (P10; PF). 
 
Na escola poderia ter grupos de estudos e pesquisa mesmo. Muitas 
vezes não temos como sair para participar na universidade, se isso 
acontecesse na escola periodicamente a gente poderia melhorar nossa 
formação, fazer pesquisa, precisamos ir em busca disso, quando o 
professor faz pesquisa ele também está problematizando (P6; PF). 

 

As falas acima são elucidativas com relação as condições que temos para 

desenvolver estudos e pesquisas dentro das nossas escolas. Discutimos neste 

encontro como é urgente a necessidade de realização de momentos de 
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discussão, de trocas de experiências para em coletividade construirmos uma 

escola melhor. Entretanto, encontramos dificuldades para realização deste 

curso, principalmente devido ao período que as ações seriam desenvolvidas, na 

última unidade do ano letivo. Além disso elas destacaram a dificuldade que 

enfrentamos com a otimização do tempo para a leitura dos artigos e partes de 

obras que embasaram nossas discussões. 

A crítica tecida com relação ao desenvolvimento desta ação formativa foi 

com relação ao tempo e ao período, visto que a carga horária de trabalho que 

assumem é excessiva e principalmente no final do ano letivo. Os depoimentos a 

seguir elucidam esta crítica: 

 
Foi muito bom. A dificuldade maior foi o tempo, a correria do final de 
ano, mas acho que a vida do professor é corrida em qualquer momento 
(P5; GA). 

 
Eu também faço uma avaliação positiva, mas realmente, a minha 
crítica foi o curto tempo para as leituras, mas foi a dinâmica do curso, 
fomos emendando as semanas e a correria do final do ano (P1; GA). 

 
Confesso que o tempo curto, as leituras de uma semana para outra, 
não dei conta de tudo (P9; GA). 

 

Os problemas apontados pelas professoras P1 e P5 com relação ao curso 

e a sua participação elas destacam o seguinte: 

 
Cursos como estes são necessários, sei que por conta do período, final 
do ano letivo não houve tempo suficiente para estudarmos o material 
que foi distribuído, a gente poderia ter participado mais e até planejado 
melhor a intervenção se a leitura dos materiais que foram passados 
fosse feita com mais tempo (P1; PF) 
 
Os encontros foram corridos e com isso a dedicação a conhecer mais, 
ler os textos ficou a desejar. Poderia ter ampliado mais os debates sobre 
a EJA, cada escola tem seus problemas e debatendo juntas pode ser que 
as coisas melhorem. (pausa) Falar sobre Ciência, conhecimento é 
importante e principalmente discutir maneiras de melhorar o ensino, a 
prática, o tempo para isso não foi suficiente (P5; PF) 

 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que regulamenta a Educação no Brasil, 

afirma que as escolas devem cumprir pelo menos 200 dias letivos anuais, 

distribuídos em dois semestres. Totalizando, no mínimo, 800 horas, reuniões de 
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planejamento e outras atividades dos professores sem a presença dos alunos 

também não fazem parte dos 200 dias letivos. Este é um impasse reivindicado 

pelos docentes com relação a necessidade de pensar maneiras para melhor 

aproveitamento da carga horária para atividades complementares, 

planejamento, grupos de estudos e/ou ações formativas sem comprometer a 

carga horária a ser cumprida com o aluno. A fala da professora a seguir 

contempla esta reflexão: 

 
Acredito que nossos horários de AC devem ter um aproveitamento 
melhor, de outra forma. Ficamos muitas vezes presos a correção de 
atividades, atualização de cadernetas que quase sempre chegam 
atrasadas, ou na metade da I Unidade, falamos das nossas queixas e 
reclamações, mas não temos momentos de leituras e discussões (P8; 
GA). 

 

A realização dessa ação formativa foi marcada por desafios 

anteriormente destacados, mas foi proveitosa para discutirmos novas 

perspectivas para o Ensino de Ciências na EJA e compreender a 

problematização como dinâmica necessária para construção do conhecimento 

científico. A colocação feita pela professora a seguir comunga com esta visão:  

 

Eu vejo como esses momentos de estudar, dialogar são bons mesmo. 
Precisamos criar esse hábito do estudo na escola, de fazer dela um 
espaço mais rico e mais respeitado, estamos num momento em que a 
escola pública é tão desmerecida e a gente precisa mudar essa visão, 
mas para isso a gente tem que assumir nosso compromisso profissional 
(P9; GA). 

 

Na concepção que orientou esta proposta de formação continuada, 

buscamos ir além de um simples processo de atualização por meio da aquisição 

de informações científicas e pedagógicas descontextualizadas da prática 

docente, mas objetivamos compreender a problematização e os Momentos 

Pedagógicos como perspectiva norteadora para desenvolvimento do Ensino de 

Ciências na EJA, de forma a consolidar inovações para sua prática educativa, a 

partir da reflexividade crítica.  
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Compreendemos que a natureza do problema na construção do 

conhecimento científico parte do princípio de que este conhecimento é o 

fundamento necessário para promover transformação da realidade social. O 

depoimento a seguir revela esta percepção pontuada pela professora: entender a 

problematização não apenas como mais uma alternativa de método de ensino, mas como 

lentes para olhar a realidade de forma crítica, entender o nosso papel político como 

professor é o mais importante (P8; GA). 

A participação dos professores na proposta formativa realizada cuja 

temática partiu da compreensão epistemológica e pedagógica da 

problematização e para um olhar mais acurado sobre a EJA, abriu-nos a 

possibilidade de pensarmos juntas novas alternativas para o Ensino de 

Ciências.  

Mediante a análise e avaliação da ação formativa realizada acreditamos 

que este momento contribuiu para disparar reflexões e catalisar o interesse 

dessas professoras em pensar o trabalho com jovens e adultos numa dinâmica 

onde a contextualização e problematização do conhecimento científico e da 

realidade social promova condições para o pleno exercício da cidadania. 

O objetivo destes encontros e de cada uma das atividades desenvolvidas 

corresponderam aos propósitos formativos e reflexivos desta formação e 

também serviram como instrumentos de coleta de dados que permitiram a 

exploração do espectro de opiniões entendimentos de um grupo de professoras 

com relação a problematização e o Ensino de Ciências na Educação de Jovens e 

Adultos. 

Ao cumprirmos o papel crítico do processo vivenciado, percebemos a 

importância de momentos de formação continuada na escola e um 

despertamento de interesses pela vivência no universo da pesquisa. 

Acreditamos que as marcas formativas que foram deixadas em nossas vidas 

pessoais e profissionais mediante estes encontros nos permitem catalisar 

prováveis mudanças e possíveis contribuições em um processo permanente de 

reflexão–ação. 

 



 
 

102 

CAPÍTULO 5 
 

O PAPEL DA PROBLEMATIZAÇÃO E O ENSINO DE 

CIÊNICAS NA EJA  

 

Neste capítulo, realizamos a construção do metatexto analítico e 

interpretativo a partir das análises de cada conjunto de textos constituído no 

percurso da ação formativa. Na proposta da ATD, os metatextos são 

constituídos de descrição e interpretação, representando um modo de 

teorização sobre os fenômenos investigados (MORAES; GALIAZZI, 2011). 

O capítulo está dividido em três tópicos, discutimos as categorias 

representativas e as subcategorias criadas a partir do referencial teórico em 

interface com os dados.  

 
5.1 - Entendimentos de Problematização como Recurso Metodológico 

 

Para explorarmos esta categoria, destacamos duas subcategorias: i) 

Levantamento de Conhecimentos prévios: quando as professoras abordam o 

levantamento dos conhecimentos prévios, da necessidade de aguçar o aluno a 

participar, expor suas ideias e saberes sobre determinado tema ou conteúdo; ii) 

Aplicação de exercícios: destacam a aplicação de atividades, estudos dirigidos, 

listas de exercícios como elementos importantes na prática pedagógica 

problematizadora. 

Sobral (2006), ao investigar sobre Ensino de Ciências e a importância de 

buscar os conhecimentos prévios, destaca a necessidade de compreender o 

aluno como construtor e possuidor de conhecimentos e da necessidade de 

organizarmos o nosso ensino a partir dessas ideias que o aluno já possui, ou 

pouco estaremos fazendo para facilitar a sua aprendizagem. A autora sinaliza o 

quanto é necessário conhecer não só a bagagem de conhecimentos do aluno, 

mas também suas capacidades e limites, para se traçar objetivos, metodologia e 

atividades adequadas que favoreçam a construção de novos conhecimentos. 
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Reconhecemos que levantar os conhecimentos prévios contribui para a 

consolidação de práticas pedagógicas mais dialógicas, para algumas 

professoras, a problematização surge como recurso metodológico para 

levantamento destas ideias previas. Mesmo falando da importância deste 

conhecimento é notável uma preocupação pontual com a transmissão do 

conteúdo, a professora P5, por exemplo, na fala a seguir, e em outros 

depoimentos evidenciamos esta percepção: 

 
Com certeza na EJA é muito importante que em nossas aulas a gente 
considere a importância que o conhecimento prévio tem na vida e na 
aprendizagem, mas para que ele aprenda sabemos que temos que 
explanar bem o conteúdo, com uma linguagem clara, para que ele não 
fique só naquele senso comum mas aprenda o conteúdo de ciências 
(P5; GA). 

 
A forma como apresentamos o conteúdo, exploramos o assunto, a 
forma como a aula é conduzida, e confesso não é simples e nem fácil. 
Sinto que precisamos estudar mais, pesquisar sei lá, a gente usa 
alguns termos sem entender de outras formas, pelo que ouvimos falar 
de problematizar ficamos sempre no levantar os conhecimentos prévios 
dos alunos, perguntar, sondar o que eles sabem ou não sabem (P1, 
GA). 

 
Quando busco com perguntas no início da aula o que o aluno já sabe, a 
ideia que ele tem daquele assunto, problematizar a aula é assim, aos 
poucos apresentamos o assunto e o aluno vai percebendo onde estava 
cometendo erros, o que sabe ou não sabe (P6; PF). 

 
Este um bom recurso pedagógico, problematizar é tornar a aula mais 
dinâmica, quando procuramos identificar os conhecimentos prévios do 
aluno e valorizamos estes conhecimentos que eles trazem sobre e o 
mundo onde vivem, quando usamos a problematização motivamos 
mais o aluno (P2; PF). 

 

As falas das docentes desvelam um olhar sobre a problematização com 

enfoque pontual, elas apontam a abordagem como um recurso para motivar os 

alunos e dinamizar as aulas, aspectos que embora relevantes, limitam a 

perspectiva dialógico – crítica. 

O professor deve estimular a pergunta, a reflexão crítica à própria 

pergunta e o que se pretende com essa pergunta despertando a curiosidade do 

aluno ao contrário de favorecer sua passividade. 
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Ao prosseguirmos com as discussões sobre a relação entre os 

conhecimentos construídos previamente pelos alunos decorrentes de suas 

vivências e como é relevante considera-los no espaço da aula consolidando um 

ambiente propício ao diálogo, reconhecemos a importância da troca e do 

debate, entretanto, o levantamento dos conhecimentos prévios conforme 

verificaremos na fala das professoras a seguir, denota uma ideia de diagnóstico 

no tocante ao nível de aprendizagem de cada aluno: 

 
O lance de saber dos conhecimentos prévios como já falamos antes, é 
importante para que a gente tenha clareza de como e em que nível 
estão os alunos e como trabalhar (P14; GA.) 
 
Essa forma de organização na verdade se aproxima de alguma forma 
do que fazemos ao levantar os conhecimentos prévios, isso na EJA é 
muito importante (P11; GA). 

 

Com relação ao processo de ensino e aprendizagem em Ciências, estudos 

ressaltam a importância de considerarmos os conhecimentos que os estudantes 

levam para a sala de aula sobre conteúdos, particularmente os científicos, que 

ainda não foram formalmente ensinados (OLIVA MARTINEZ, 1996; GIL-

PÉREZ, 1994).  

Assim é importante que o professor provoque o estudante a expor suas 

ideias e percepções a respeito de determinado conteúdo ou tema, não para 

simplesmente sobrepor o conhecimento científico sobre os prévios, mas 

desenvolver a ação pedagógica, para que as possíveis concepções, e erros 

conceituais sejam percebidos pelo próprio discente de modo a mobilizar em si 

estruturas mentais que lhes permitam perceber os equívocos decorrentes das 

preconcepções e construir novos conhecimentos cientificamente 

fundamentados.  

Embora este levantamento dos conhecimentos prévios seja de relevância 

numa perspectiva de ensino problematizadora, a elaboração e construção do 

conhecimento científico que parte da capacidade de discutir e propor soluções 

para questões–problemas, implica em compreender não só as práticas 
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desenvolvidas puramente numa dimensão técnica, mas, problematizar parte da 

concepção de homem, de mundo e de educação que orienta o fazer docente.  

Ao assumir a perspectiva da problematização no Ensino de Ciências, o 

professor não está apenas selecionando um determinado recurso pedagógico, 

que direciona um simples fazer técnico da prática. O papel do professor 

durante a problematização é diagnosticar o que os estudantes sabem e pensam 

sobre uma determinada problemática/situação. É ele que mobiliza a discussão, 

não para fornecer explicações prontas, mas, sim, para suscitar o questionamento 

das interpretações assumidas pelos estudantes (DELIZOICOV, 2001). 

Um recurso pedagógico apontado em algumas falas como prática 

problematizadora são as listas com questões/situações problemas para 

resolução. Bizzo (2002) aponta que o ensino de Ciências da Natureza tem sido 

muito superficial e o professor, muitas vezes, transcreve na lousa listas de 

exercícios para os alunos estudarem para as provas escritas, cabendo a eles 

decorar conceitos. 

Identificamos algumas colocações feitas pelas professoras no tocante ao 

uso das listas de exercícios como recurso pedagógico importante para o Ensino 

de Ciências na EJA, entretanto, elas destacam que as questões/situações 

problemas devem ser bem elaboradas de forma a provocar o aluno, levá-lo a 

pensar, a mobilizar outros conhecimentos e tornar o momento pertinente ao 

desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita. 

 
Eu utilizo a lista de exercício para trabalhar com meus alunos, mas 
não apenas entrego uma lista como vejo muitas vezes alguns 
professores que pouco exploram o conteúdo. A lista de exercícios de 
resolução de questões deve ser utilizada como forma de explorar o 
conteúdo e avaliar o processo. É preciso que as questões sejam boas e 
não apenas decorebas (P10; GA). 

 
Na maneira como a gente elabora muitas listas de exercícios e muitas 
perguntas do tipo: - O que é isso ou aquilo? Assim perguntas 
decorebas puras. Queremos sim que ele saiba o que é o a coisa, mas 
nem sempre aquela resposta que ele traz para a gente numa lista de 
exercícios significa que ele realmente sabe (P6; GA). 

 

Eu confesso, acabo muito vezes dando a aula expositiva e cobrando os 
exercícios. 
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Essas situações–problemas também podem aparecer nas atividades, 
nos exercícios e até mesmo na avaliação. Depende de como o professor 
vai trabalhar não é? Pelo menos foi assim que eu entendi (P8; GA). 
 
As listas de exercícios estão sempre presente em nossas aulas e nosso 
interesse é de fazer a correção coletiva, de dialogar com eles, mas além 
desse problema do tempo a gente dificilmente consegue (P9; GA). 

 
[...] perguntas decorebas não levam o aluno a refletir, a pensar e isso 
não gera aprendizagem. E muitas vezes os livros são assim só cheio de 
listas de exercícios e nós também repetimos aquela mesma questão 
várias vezes aí o aluno memoriza, responde as avaliações e no ano 
seguinte ou na unidade seguinte nem lembra de mais nada, só decorou 
ali momentaneamente, mas a aprendizagem mesmo que é o mais 
importante isso não aconteceu (P8; GA). 

 

As colocações das professoras nos propõem pensar na função e no uso 

das listas de exercícios no Ensino de Ciências Naturais como recurso 

importante, mas que muitas vezes mal utilizado em decorrência das condições 

de trabalho e da própria formação de professores.  

Os problemas a serem utilizados em sala de aula devem superar a ideia 

de uma lista de exercícios repetitivos e descontextualizados retirados do livro 

didático. Os problemas precisam ser significativos para os estudantes e 

estruturadores de todo o processo didático-pedagógico, com o intuito de 

favorecerem a aprendizagem dos alunos (DELIZOICOV, 2005). 

A dinâmica problematizadora no Ensino de Ciências propõe ao 

estudante ir além da construção de um conceito, da identificação técnica dos 

termos científicos, mas ele entende que a produção do saber científico 

possibilita o exercício pleno da cidadania, visto que, através do posicionamento 

político e da participação social ele pode usar o conhecimento científico para 

fortalecer mecanismos de luta éticos e coerentes frente às demandas sociais. É 

nesta perspectiva que, na problematização freireana, os temas que emergem de 

contradições sociais/existenciais vivenciadas pelos estudantes/comunidade são 

considerados pontos de partida para estruturar todo o processo didático 

pedagógico (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002). 

Portanto, para avançarmos no processo de ensino e aprendizagem na 

EJA, não é conveniente subestimar a potencialidade desses alunos por terem 
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percursos escolares marcados pela evasão, pouca frequência, baixa autoestima e 

com problema de aprendizagem. É necessário buscar um ensino que favoreça a 

interatividade, valorização de diferentes vivências, considerando as 

experiências e potencialidades desses alunos, que na sua grande maioria já tem 

uma atividade de trabalho. Como docentes da EJA precisamos nos basear em 

seus conhecimentos prévios e naquilo que foram aprendendo no cotidiano.  

 

5.2 - Entendimento de Problematização como Dimensão Epistemológica 

 

Nesta segunda categoria, discutimos dois aspectos que formaram as 

subcategorias: i.) Construção do Conhecimento Científico; ii.) O papel do 

Conteúdo. Aqui, consideramos depoimentos que enfatizam o contexto onde 

discutimos as bases epistemológicas que orientam a construção do saber 

científico.  

Quando discutimos o processo de construção de conhecimento, 

destacamos a importância de refletir sobre as ideias e compreensões que como 

professores temos sobre a Ciência. Quando falam Ciência logo fazem referência 

ao caráter cumulativo do conhecimento científico, as falas apontaram 

entendimentos sobre um saber cumulativo, exato e inquestionável, ou seja, em 

alguns momentos a ideia apresentada sobre o conhecimento e sua construção 

como algo de caráter meramente cumulativo, reprodutivista. 

 
Ciência é processos de informação circulando na sociedade, as 
descobertas que resultam dos estudos que são feitos, acho que Ciências 
é tudo que envolve informações sobre uma experiência científica (P13; 
GA). 
 
Não pode se falar em Ciências se utilizando do senso comum, envolve 
levantamento de dados, experimentação e comprovação, se não 
corresponder a essa estrutura não podemos falar em Ciência (P8; GA). 

 

O conhecimento sobre a realidade não se encontra de forma evidente ao 

espírito científico, não se estrutura gratuitamente e de forma imediatista, exige 

um esforço permanente para ser construído, o que reafirma a construção de um 

problema como condição necessária à gênese do conhecimento científico.  
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Nos momentos em que as discussões tratavam da dimensão 

epistemológica da problematização, partimos da apresentação da abordagem 

teórica bachelardiana e freireana para pensar o processo de ensino e 

aprendizagem e a própria construção de saberes. As falas evidenciaram que, 

para as professoras, a ideia de ciência que permeia sua ação didática suas 

reflexões sobre a prática pedagógica assumem a perspectiva de saberes 

acumulados, da ciência como verdade inquestionável, por outro lado algumas 

colocações apontam para uma compreensão de ciência e conhecimento 

científico como construção social e histórica.  

 
O conhecimento científico é o que se pode ser cientificamente 
comprovado, mas tudo tem uma relação com uma gama de 
informações vivenciadas por todos (P5; GA).  
 

[...] O conhecimento científico é tudo vai se acumulando no decorrer 
do tempo (P7; GA). 
 

Bem Ciências é conhecimento, é tudo que advém da pesquisa, da 
experimentação, do método. O conhecimento elaborado, o que advém 
dos estudos e descobertas científicas (P4; GA). 

 

As visões das professoras apresentadas nas falas acima com relação ao 

conhecimento científico, subcategoria em análise, evidenciam uma compreensão 

de conhecimento como conjunto de descobertas científicas cronologicamente 

acumuladas. Por outro lado, a colocação a seguir, expõe a visão de 

conhecimento sustentado por um contexto sociocultural e histórico, nesta 

perspectiva, o saber cientificamente elaborado é abordado numa perspectiva 

dialética entre as visões de mundo que emergem do senso comum em interface 

com a caminhada teórico–prática que orienta a Construção do Conhecimento 

Científico. 
 

Eu entendo Ciências como processo de humanização. [...] desde as 
civilizações antigas o homem evolui intelectualmente na medida que 
manipula os recursos naturais em prol de sua própria sobrevivência e 
subsistência, nesse processo o homem se torna urbano, constrói casas, 
canaliza água e assim a humanidade vai fazendo experiências e a cada 
comprovação novas necessidades vão surgindo. Eu como professora de 
História e de Ciências não posso deixar de pensar a ciência também 
dentro desse processo. Não é qualquer conhecimento, é o resultado de 
um conhecimento elaborado que dia a dia transforma a vida das 
pessoas (P9; GA). 
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A fala da participante evidencia a importância da reflexão filosófica 

quando tratamos da produção do conhecimento científico historicamente 

localizado. A reflexão filosófica que se impõe, neste contexto, ultrapassa o 

paradigma técnico de basicamente substituir uma forma de conhecimento por 

outra. O fundamental, porém, é que esta reflexão, de caráter teórico, não se 

degenere nos verbalismos vazios nem, ou na mera explicação da realidade que 

permanece intocada. A reflexão deve romper com formas de explicação do 

mundo que resulta na mera aceitação da realidade em virtude do fatalismo que 

transforma o conhecimento do mundo em instrumento para a adaptação do 

homem a ele (FREIRE, 1983). 

Refletir epistemologicamente é fundamental quando assumimos a práxis 

problematizadora como bússola para a construção do conhecimento científico. 

Este saber elaborado, problematizado é o alicerce para atuação crítica no 

mundo. A preponderância da visão do conhecimento, que aparece como 

resultado do ato de depositar conteúdos em “consciências ocas”, parte do 

princípio que, quanto mais ativo seja o que deposita e mais passivos e dóceis 

sejam os que recebem os depósitos, mais conhecimento haverá. Esta é a diretriz 

que orienta o modelo bancário de educação, que Freire (1983) conceitua como 

equívoco gnosiológico.  

Ao colocarmos as falas das participantes desta pesquisa em análise 

percebemos que os entendimentos que estas revelam a respeito de Ciência 

apontam elementos do senso comum e por outro lado também apresentam a 

compreensões de ciências como descobertas. Com relação a isso, os 

depoimentos de três participantes descreveram esse campo da seguinte 

maneira: 

 
O conhecimento científico é o que se pode ser cientificamente 
comprovado, mas tudo tem uma relação com uma gama de 
informações vivenciadas por todos e isso é bem presente no texto, 
quando ele fala sobre as redes eu vejo isso. (P5; GA). 

 
Bem, Ciências é conhecimento, é tudo que advém da pesquisa, da 
experimentação, do método. O conhecimento elaborado, o que advém 
dos estudos e descobertas científicas. (P4; GA). 
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Ciências é processos de informação circulando na sociedade, as 
descobertas que resultam dos estudos que são feitos, acho que Ciências 
é tudo que envolve informações sobre uma experiência científica. (P13, 
GA). 

 
Ciências é estudo da vida. O estudo que os cientistas fazem da vida, da 
natureza, de como a terra funciona, a relação entre os seres vivos, o 
estudo que se faz de tudo isso para mim é ciência. (P3; GA). 

 

As ponderações das docentes que expõem suas visões sobre ciência nos 

instigam a pensar quais os fundamentos que subsidiam tais. Ademais, que 

reflexos estes entendimentos podem emitir sobre a prática pedagógica?  

Os depoimentos de algumas demonstram a ideia de ciência como 

construção humana: 

 
Eu entendo Ciências como processo de humanização. Quando a colega 
fala da pré-história vemos que desde as civilizações antigas o homem 
evolui intelectualmente na medida que manipula os recursos naturais 
em prol de sua própria sobrevivência e subsistência, nesse processo o 
homem se torna urbano, constrói casas, canaliza água e assim a 
humanidade vai fazendo experiências e a cada comprovação novas 
necessidades vão surgindo. Eu, como professora também de História, 
não posso deixar de pensar a Ciência também dentro desse processo. 
Não é qualquer conhecimento, é o resultado de um conhecimento 
elaborado que dia a dia transforma a vida das pessoas (P9; GA). 

 

Ao analisarmos a fala da professora P9, ela assinala uma compreensão a 

respeito da Ciência, considerando sua historicidade, destaca que a construção 

do conhecimento são processos humanos e que viabiliza a transformação da 

vida das pessoas. 

Por outro lado, nas colocações das professoras P8 e P12, percebemos que 

suas percepções sobre Ciências, além de refletirem apenas o ensino da 

disciplina de Ciências Naturais, também retrataram uma compreensão 

vinculada à ideia de descoberta.  

 
Ciências é conhecimento; O estudo do universo, as relações humanas, 
saúde, os fenômenos físicos e químicos, bem como todo conhecimento, 
todo estudo elaborado. Não pode se falar em Ciências se utilizando do 
senso comum, envolve levantamento de dados, experimentação e 
comprovação, se não corresponder a essa estrutura não podemos falar 
em Ciências. (P8; GA). 
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Ciências é conhecimento, é o estudo de toda e qualquer coisa, tudo que 
envolve a pesquisa, o saber científico e elaborado, comprovado. [...] 
ciência é construção do conhecimento. (P12; GA). 

 

As percepções que os professores, de forma geral, têm sobre Ciências 

muitas vezes trazem implicações para o desenvolvimento da prática de Ensino 

de Ciências Naturais. Com relação a isso, Bizzo (2009) discute que o Ensino de 

Ciências não pode se restringir apenas a informações relativas aos resultados da 

ciência, sendo essa muito mais uma postura, uma forma de planejar e coordenar 

pensamento e ação diante do desconhecido.  

Uma abordagem contextual da Ciência implica em ultrapassar a visão de 

conhecimento científico apenas como movimento cumulativo. Esta ideia de 

acumulação de descobertas científicas é um entendimento perceptível. O 

depoimento a seguir expressa essa percepção: 

 
O conhecimento científico é tudo vai se acumulando no decorrer do 
tempo, porém não podemos desconsiderar a importância do senso 
comum, pois é lá que estão os problemas do ser humano, a cultura, as 
tradições e valores acumulados e passados a cada geração e das 
necessidades humanas que se faz ciência, se descobre, foi assim desde a 
pré-história quando o homem descobriu o fogo, a agricultura. (P7; 
GA). 

 

Diante destas colocações das docentes discutimos que a ideia de 

acumulação do conhecimento científico que é disseminada na sala de aula 

desde os anos iniciais até a universidade é marcada por compreensão de ciência 

dogmática, acrítica e a problemática, o que o influencia na seleção dos 

conteúdos e na metodologia de ensino. As transformações pensadas no sentido 

de promover práticas de ensino contextualizadas exigem movimentos de 

reconfiguração também das propostas curriculares de formação de professores 

(FREIRE, 1996). 

Com base nestes pressupostos, a educação em ciências deve promover o 

desenvolvimento da cidadania e promover condições para a formação do 

espírito científico dos alunos, considerando circunstâncias histórico-culturais da 

sociedade, logo a visão que manifestam sobre a ciência são essenciais. A 
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ressignificação do currículo, na seleção dos conteúdos é necessário melhorar a 

qualidade do ensino que é ofertado na Educação de Jovens e Adultos. 

Ao longo das discussões e nas reflexões apontadas pelas docentes na 

construção dos portfólios elas apontam uma relevante preocupação que resulta 

na subcategoria O papel do conteúdo. 

Com relação à abordagem do componente curricular, percebemos nas 

falas de algumas docentes a preocupação de como abordar o conteúdo com 

métodos inovadores que motivem o aluno a superar suas limitações e otimizar 

a aprendizagem. Por outro lado, alguns equívocos são comuns à realidade 

delas, principalmente quando destacam a ausência de uma proposta 

pedagógica voltada para especificidade do público da EJA. O que ocorre, na 

verdade, é uma adaptação curricular para atender, de alguma forma, o público 

desta modalidade com aulas.  

 
Hoje eu estou na EJA por que me identifico com o trabalho, em meu 
ver é diferenciado, mesmo usando os mesmos conteúdos o trato, eles 
trazem exemplo do cotidiano, nada é igual, até mesmo as atividades 
são iguais, mas, a forma como cobramos deles é diferente, apesar de ter 
na sala um senhor de 50 anos e uma jovem de 19 com objetivos tão 
diferentes (P2; GA.) 
 
O conteúdo é fundamental na formação que oferecemos na EJA, eles 
precisam adentrar o mercado de trabalho e não basta saber realizar 
cálculos básicos, as quatro operações, ler e escrever, mas o diferencial 
será o conhecimento científico que ele aprendeu em aula, que explorou, 
tirou dúvidas, exercitou (P4; PF). 
 
A problematização nas aulas de ciências não descarta o valor do 
conteúdo, pelo contrário, o conteúdo é valorizado, deve ser bem 
esmiuçado e além disso a gente busca garantir ao aluno que ele vai 
saber utilizar esse conhecimento no lugar onde ele vive, seja para 
buscar melhorias, reivindicar direitos (P10; PF).  
 
O conteúdo é o mais importante, o sentido está em construir o 
conteúdo de forma que o aluno aprenda, mas não podemos focar no 
conteúdo sendo que o aluno não ler, mal escreve, eu procuro usar o 
conteúdo para ensinar estes alunos a ler, que vale fazer exposição do 
assunto se o aluno não está entendendo absolutamente nada, é algo 
totalmente distante do mundo dela? (P9; PF). 
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O conteúdo da disciplina é essencial, buscamos muitas dentro da 
possibilidade do conteúdo discutir uma temática que corresponda aos 
problemas sociais comuns aqueles alunos, a localidade onde vive para 
as coisas não parecerem tão distante da realidade deles (P1; PF).  

 

Para Delizoicov (2005), é preciso uma reflexão profunda a respeito dos 

conteúdos que são abordados, bem como das metodologias propostas na área 

de Ciências, a fim de atender os desafios da sociedade contemporânea.  

Na modalidade da EJA, os conteúdos podem ser ainda mais 

fragmentados e de forma reduzida, devido a um espaço de tempo menor 

disponibilizado nas escolas. É notório em suas colocações que as propostas 

curriculares da EJA são bastante compactas, podendo vir a dificultar a 

aprendizagem dos alunos devido à sobrecarga de conteúdo em um curto espaço 

de tempo, principalmente na área das Ciências Naturais, que abrangem muitas 

relações com outras áreas do conhecimento, além de muitos termos e descrições 

científicas. 

 
Sempre ficamos no impasse de decidir que conteúdo valorizar na hora 
de selecionar, pouco tempo de aula e com isso já vemos que os 
conteúdos dos livros de Ciências já são bem compactos e quando 
vamos trabalhar estes assuntos na EJA não damos conta devido a 
condição de trabalho, as dificuldades de aprendizagem, se o governo 
não investir para mudar este quadro fica complicado (P4; PF). 
 
A EJA teve a carga horária reduzida para não pagar adicional noturno 
aos professores do Município. A escola funciona pela metade, pelo que 
vi não só a minha, o planejamento voltado só para a EJA acontece de 
forma esporádica, raramente somos ouvidos pela secretaria de 
educação, aí eu pergunto, aliás, pergunto a todo mundo, como 
podemos dar essa qualidade as nossas aulas em 35 minutos? (P2; GA). 

 

Além da fragmentação do conteúdo, as professoras apontam na condição 

de trabalho em virtude da forma como a EJA está organizada uma contradição 

entre propostas pedagógicas problematizadoras e a estrutura da modalidade 

hoje na Bahia.  

As colocações das professoras evidenciam a relação direta entre a 

precarização da educação pública e suas implicações no processo de ensino e 

aprendizagem, logo, a construção do conhecimento científico deve oferecer a 



 
 

114 

estes sujeitos da EJA subsídios para lutar contra a realidade social que reproduz 

desigualdade e opressão. A problematização assume papel crucial neste 

processo, que reconhece a ação dialógica como elemento indispensável na 

construção do saber elaborado. O diálogo problematizador não depende do 

conteúdo que vai ser problematizado. Tudo pode ser problematizado (FREIRE, 

1983). 

Observamos que as discussões realizadas nesta ação formativa nos 

inquietam a refletir sobre a própria prática, porém, é visível que os processos 

reflexivos precisam nos motivar a intervir sobre os problemas identificados 

para que estas discussões não sejam limitadas pela busca da melhor maneira de 

se executar uma aula, ou seja, de uma previamente definida, mas, no esforço 

coletivo de construirmos juntos uma política pedagógica municipal para a EJA 

que reconheça o valor e o potencial criativo deste público. 

 

5.3 - Entendimento de Problematização como Dimensão Didático Pedagógica 

 

Nesta categoria, abordamos três aspectos que constituíram as 

subcategorias: i. Contextualização; ii. Dificuldades de aprendizagem; iii. Práxis 

Dialógica. Partimos das falas que apresentam um olhar para a problematização 

como dimensão orientadora da ação didática. Mais que um método de ensino, a 

perspectiva da problematização envolve uma concepção crítico–dialógica de 

homem, mundo e sociedade. Não são diretrizes, visto que a educação na visão 

freireana é um ato político como prática de liberdade, mas uma ação 

pedagógica que fortalece o potencial criativo de cada sujeito. 

No encontro em que discutimos a dinâmica do trabalho pedagógico e 

apresentamos a perspectiva problematizadora dos Três Momentos Pedagógicos 

(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002), podemos constatar que, 

embora as discussões abordassem a perspectiva de trabalho dos autores como 

eixo norteador do trabalho em sala de aula, a percepção de algumas professoras 

demonstrava a busca por um método eficaz, uma técnica, um passo a passo 

para o desenvolvimento da aula.  
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Ao discutirmos sobre a dinâmica dos três momentos, fundamentados nos 

autores que teorizam a proposta, destacamos que não são modelos estanques 

ou um enquadramento metódico, mas é uma proposta para orientar o trabalho 

pedagógico de forma que a problematização seja o eixo orientador de todo 

processo ensino-aprendizagem, sempre pode e deve ocorrer uma constante 

movimentação da reflexão e do levantamento de dúvidas e de questões, essa é a 

proposta do Delizoicov que agrega as dimensões política e filosóficas. As falas a 

seguir nos propõem refletir sobre o olhar para a proposta como um simples 

método:  

 
[...] vejo tantas metodologias, professores bem formados, escolas com 
melhores estruturas que na minha época e infelizmente, a cada dia o 
número de analfabetos funcionais aumentando principalmente na EJA 
e no Ensino Médio, aí a gente se sente de mãos atadas (P14; GA). 
 

Eu vejo a preocupação de muitas de nós ser a mesma, que método 
utilizar, como fazer, eu acho que a cada curso que participo estou 
buscando isso como fazer um trabalho melhor, a gente quer o 
certificado é claro, mas buscamos sim métodos melhores e acredito que 
se é para fazer o aluno aprender temos que buscar tudo que seja válido 
(P1; GA). 

 

As colocações destas professoras denotam um olhar para a concepção 

pedagógica de ensino numa perspectiva técnico–prática onde a reflexão sobre 

os momentos pedagógicos não supera a metodologia para vislumbrar uma 

dimensão dialógica do trabalho docente. Contudo, vale ressaltar, que estes 

entendimentos não são unânimes. Observamos, por exemplo, que nos 

depoimentos a seguir, a compreensão da dinâmica de trabalho é amplamente 

crítica: 

 
Desde que iniciamos temos falado sobre a importância do diálogo nas 
aulas, da troca e a resolução de problemas com atividades não aquelas 
decorebas. O que é isso? Mas que fazem o aluno compreender a 
função, a importância, no meu ver não adianta o professor buscar uma 
aula dinâmica que consiga levar seus alunos a pensar sem ter o 
domínio do conteúdo e que saiba elaborar as atividades. Fazer uma 
aula pautada na problematização e ficar enchendo a lousa de exercícios 
decorebas aí é desfazer de tudo que já discutimos (P10; GA). 
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A problematização deve ser o foco da aula, pelas leituras e diante das 
discussões no curso percebemos que não podemos encarar como uma 
metodologia que pode ou não dar certo, mas encaro esta dinâmica 
como resultado do compromisso político que temos com nossos alunos, 
nós professore somos formadores de opinião, o que está em cheque não 
é apenas a questão do conteúdo, mas de impactar a visão de mundo dos 
nossos alunos de forma que eles sintam-se capazes de conquistar 
espaços de destaque na sociedade, promover mudanças sociais (P10; 
PF). 

 

Ao analisarmos as reflexões das participantes escritas em alguns 

portfólios com relação ao trabalho que planejamos, a historicidade da temática 

selecionada para ser trabalhada na dinâmica dos três momentos pedagógicos 

evidencia o destaque da contextualização, subcategoria que nasce a partir destes 

expostos.  

Para melhor entendermos a origem da subcategoria contextualização, 

entendemos a importância de expor elementos mais descritivos com relação à 

seleção da temática que seria trabalhada com os alunos na perspectiva dos 

momentos pedagógicos. 

A contextualização dos conteúdos escolares é um dos princípios 

organizadores do currículo da Educação de Jovens e Adultos presentes nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e adultos.  As 

diretrizes propõem ampliar as inúmeras possibilidades de interação entre 

áreas do conhecimento, sujeito e objeto e realidade cotidiana. Todavia as 

interpretações dadas para contextualização no ensino têm sido variadas, entre 

professores de ciências. 

A proposta pedagógica freireana busca estabelecer uma relação 

dialética com o mundo, através da ênfase nos aspectos históricos e da 

discussão das contradições presentes na realidade, ou seja, é uma práxis que, 

sendo reflexão e ação verdadeiramente transformadora da realidade, é fonte 

de conhecimento reflexivo e criação (FREIRE, 1983).  

Assim, para Freire (1983), contextualizar significa explorar o saber 

científico por meio de uma situação problematizadora, compatível com uma 

situação real que atribua significado ao conhecimento abordado em aula, 

contextualizar é provocar no sujeito por meio do conhecimento, a capacidade 
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de assumir posições no mundo que lhe possibilite enxergar com clareza as 

relações de poder que envolve a sua própria realidade. 

Após discutirmos a dinâmica dos momentos pedagógicos e sua 

viabilidade na orientação da prática, prosseguimos com um planejamento de 

aulas orientadas nesta perspectiva. Resolvemos trabalhar com um tema que 

corresponderia ao conteúdo Sistema Nervoso que estava sendo trabalhado nas 

turmas de EJA, pelo conhecimento de causa das problemáticas locais; elas 

então selecionaram a temática drogas. Ao selecionarmos esta temática 

percebemos uma aproximação da ideia de que contextualizar o ensino é trazer 

o conteúdo específico de cada área para a realidade cotidiana, vivenciada pelo 

aluno. 

Argumentamos e dialogamos sobre os três momentos pedagógicos. Os 

professores então apresentaram planejamentos das aulas a partir do tema 

“Drogas”. O levantamento foi feito pelos docentes sem um estudo 

investigativo na comunidade, pois o tempo para investigar não era suficiente, 

e a escolha do que seria abordado baseou-se no conteúdo programático da 

disciplina. Sendo assim, o assunto do plano da unidade naquele momento era 

Sistema Nervoso. 

 
Estamos trabalhando com o conteúdo Sistema Nervoso, pelo menos lá 
na escola, é o plano de curso do município e a sequência do livro, se o 
grupo concordar poderíamos planejar essa intervenção com o Tema 
Drogas, quando estava trabalhando o conteúdo questionei a minha 
turma sobre temas relacionados e apareceram muitas questões sobre 
drogas (P6; GA). 
 
Acredito que esse tema está bem presente na realidade, estamos 
explorando o assunto de sistema nervoso, trabalhei apenas um texto 
complementar que falava sobre drogas e mais nada, mas agora nessas 
ultimas aulas já que só vamos planejar para uma turma é interessante 
mesmo (P7; GA) 

 

A partir do tema “Drogas”, selecionado pela sua relação com o conteúdo, 

elas organizaram as ações para aplicarem.  
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[...] iniciei pedindo uma redação sobre o que eles sabiam sobre o tema. 
Nas duas aulas do outro dia eu exibi o documentário do Doutor 
Dráuzio Varela e lancei algumas questões em cima do documentário 
para eles responderem em dupla e depois cada dupla comentar suas 
respostas (P8; GA). 
 
Eu entrei com o tema tendo como base o conteúdo de sistema nervoso. 
Após o conteúdo eu usei duas aulas para assistir um filme, Diário de 
Um Adolescente, discutimos o filme e por fim eles narraram sua 
percepção sobre o que aprenderam e se algo mudou em suas concepções 
sobre as drogas, principalmente as lícitas. Antes do filme distribuímos 
a sinopse e um texto informativo falando de algumas drogas e seus 
efeitos. Exploramos esse texto depois (P10; GA).  

 

Ao falarem sobre o tema drogas, as professoras salientavam que temiam 

abordar o assunto de forma a propor mudança de hábitos e comportamentos e, 

como consequência disso, sofrer perseguições ou represálias de alunos que 

eram diretamente envolvidos no tráfico de drogas.  

Comprometemo-nos, neste ensejo, a discutir a necessidade de uma 

abordagem que não se limitasse ao cunho doutrinário, mas que despertasse nos 

estudantes o interesse em pensar sobre as drogas, questionar a realidade, ou 

seja, problematizar a temática é essencial e isso implica em ir além de 

apresentar as substâncias e as consequências do uso, mas entender a 

composição e analisar os contextos sociais com um olhar crítico. 

As ponderações feitas pelas professoras com relação ao levantamento da 

temática e a contextualização foram bem destacadas nas escritas reflexivas dos 

portfólios: 

 
Nossos alunos do noturno são em sua maior parte da comunidade 
local, as drogas é uma problemática comum para estes jovens e 
adultos, o envolvimento é visível e os próprios alunos expõe uns que 
fazem uso, outros que enxergam o tráfico como trabalho, então esse 
tema é bem pertinente para nossa disciplina, ao planejarmos as aulas 
desta maneira é contextualizar o conteúdo, de forma que os alunos 
percebam que o conhecimento pode ser um meio para modificar a 
realidade da própria comunidade em que vive (P10; PF). 
 
Uma aula com esse tipo de metodologia deixa claro a necessidade de 
contextualizar o conteúdo, o aluno precisa enxergar sentido nos 
conceitos científicos que aprende, sem contextualizar não acontece 
aprendizagem, apenas atividades decorebas (P9; PF). 
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Nossas discussões até o momento que planejamos e buscamos realizar 
a aula com o tema drogas, percebemos que foi importante 
contextualizar o tema com os alunos sempre demonstrando para eles 
que o tema estava ligado ao conteúdo e que seria importante estudar 
sobre esse assunto (P8; PF). 
 
Os três momentos pedagógicos coloca o assunto relacionado ao 
contexto, mesmo não fazendo neste momento a parte de ir ao encontro 
e levantar os temas, de certa forma o tema Drogas é recorrente da 
realidade deles, temos conhecimento de causa do contexto que estes 
sujeitos vivem, nossas aulas precisam ser contextualizadas, mais 
próxima da realidade do aluno (P5; PF). 

 

Os depoimentos e reflexões apresentados em alguns dos portfólios 

manuscritos entregues em cada encontro posterior revelam concepções de 

contextualização numa abordagem situacional, ou seja, elas consideram a 

necessidade do temas e conteúdos abordados ter algum objetivo claro com 

relação aos contextos sociais, culturais e políticos que cercam a vida dos 

estudantes da EJA.  

Estas falas denotam como é importante para o professor, especialmente 

da EJA reconhecer a abordagem problematizadora como o eixo estruturante da 

práxis dialógica e não como um método pontual de ensino. A proposta de 

Freire “se trata muito mais de uma teoria do conhecimento e de uma filosofia 

de Educação do que um método de ensino”, portanto, não se deve usar a 

denominação método ao se tratar da proposta freireana de educação (GADOTTI, 

1991). 

A abordagem situacional apresentada nos depoimentos das docentes a 

respeito da importância da contextualização dos conteúdos revela 

compreensões de contextualização restrita a ideia de relacionar o conteúdo ao 

contexto local. Na verdade, contextualizar implica em um movimento dialético 

que considera a relação sujeito – objeto como construção histórico – cultural 

(FREIRE, 1983)   

Em suma, compreendemos que a contextualização no Ensino de Ciências 

o problematizador deve contribuir na formação de intelectuais engajados na 

luta por justiça social. 
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Para interpretação da subcategoria Dificuldades de Aprendizagem, partimos 

dos depoimentos onde observamos a insistência com relação às  dificuldades de 

aprendizagem, o déficit no âmbito da lectoescrita e dos rudimentos do 

pensamento matemático, que vão refletir no insucesso da aprendizagem dos 

conceitos científicos e na própria construção do conhecimento. 

 
Realmente a EJA é um público de pessoas de carência financeira. Eu 
tento sempre fazer um trabalho que respeite as deficiências e 
dificuldades deles, infelizmente, hoje muitos alunos tem chegado na 
EJA são repetentes, indisciplinados (P10;GA). 
 
Com certeza lidar com esses indisciplinados é o nosso maior problema. 
Sinto saudades de quando as turmas de EJA eram alunos interessados 
apesar de todas as dificuldades de aprendizagem. Fico muito indignada 
quando um alunos diz que precisa aprender e quer passar num 
concurso ou conseguir um emprego melhor e se esforça para aprender 
e um desocupado foi para EJA depois de passar anos aprontando no 
fundamental só vão para atrapalhar a vida de quem quer realmente 
estudar e por isso me volto contra esses modismos que chegam a 
educação e os problemas reais que tanto afeta a escola não se resolve 
(P4; GA).  
 
A intervenção que fizemos nós selecionamos a turma que apresentava 
durante o ano uma boa aprendizagem, são participativos e até mesmo 
os que tem dificuldades na leitura e escrita prestam atenção, buscam 
participar, uma metodologia como essa só numa turma assim (P7; 
GA). 

 

Nos depoimentos acima é visível a preocupação com as dificuldades 

para aprender enfrentadas pelos alunos da EJA, com relação leitura, escrita, 

conceitos matemáticos, dentre outros conhecimentos, isso gera preocupações 

por parte das docentes, pois, em alguns momentos, não sabem quais ações 

tomar para qualificar o desenvolvimento do ensino-aprendizagem. 

 Esta problemática certamente deve ser abordada, porém não no âmbito 

do fatalismo, mas na dialogicidade que fortalece a esperança na capacidade 

humana. As docentes apontam o desafio de promover um ensino 

problematizador para um público que enfrenta dificuldades na construção de 

conhecimentos científicos em virtude do insucesso no processo de alfabetização 

e letramento. Diante desta realidade é relevante papel da problematização. 

Neste contexto cabe ao docente problematizar estas dificuldades, dialogar sobre 
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a importância do conhecimento para a vida em sociedade e para a atuação 

crítica frente as demandas sociais.  

Desse modo, ao tratarmos das dificuldades de aprendizagem enfrentadas 

pelos estudantes da EJA, é preciso tomarmos estes sujeitos como principal 

elemento para sua caracterização e especificidade, significa reconhecer que eles 

não podem ser separados das suas condições de vida e das relações de poder na 

qual estiveram e estão mergulhados, isto é, reconhecer sua dimensão de sujeitos 

de direitos que pertencem a uma dada classe social em uma sociedade 

historicamente desigual (VENTURA, 2012).  

Conforme Freire (1995), a percepção ingênua da realidade resulta na 

postura fatalista. Superar este limite parte da premissa de abrir para a uma 

condição capaz de perceber-se enquanto analisa a realidade que lhe parecia em 

si inexorável, e por fim entender que é também capaz de objetivá-la, questioná-

la e modificá-la. 

Portanto, ao observamos os depoimentos das professoras percebemos 

uma visão fatalista para o público e suas dificuldades, isso nos inquieta a 

pensar a problematização destas dificuldades junto aos alunos como caminhos 

para modificar este cenário. Superar a percepção fatalista desta situação é um 

dos desafios para professores e estudantes quando nos dispomos a desenvolver 

uma educação de fato emancipatória, na problematização destas dificuldades é 

possível elucidarmos o potencial criativo dos estudantes da EJA. 

A subcategoria práxis dialógica parte da abordagem teórica freireana nos 

permitindo analisar e interpretar elementos em destaque nos depoimentos de 

algumas professoras que assumem a importância da rigorosidade, da 

autonomia e do pensar crítico como alicerce da práxis. Assim, consideramos 

necessários apontar algumas falas que denotam a problematização como 

perspectiva para romper com os ditames de uma educação em ciências 

eminentemente bancária, linear e acrítica. 
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A problematização não se limita a um método.  Mas já vejo como uma 
perspectiva de como o professor pensa a sociedade, o ensino, a escola, á 
prática pedagógica. Freire deixa claro que precisamos entender a 
educação como ato político e problematização do ensino passa por esse 
crivo (P10; GA). 
 
Apesar das dificuldades de aprendizagem dos alunos da EJA 
precisamos nos comprometer em desenvolver novas possibilidades para 
a prática. Sair da zona de conforto do ensino mecânico, copista e 
repetitivo para levar o aluno a enfrentar as circunstâncias adversas 
que são comuns a realidade dos alunos (P10; PF). 
 
Vejo a partir deste curso a necessidade do professor buscar formação 
continuada, as vezes o trabalho em sala de aula fica enfadonho e 
cansativo para professor e aluno por causa da maneira como o 
conteúdo é trabalhado. Ensinar Ciências Naturais de forma mais 
crítica e dialogada é de grande valor, mas não é feita de qualquer 
maneira, sem compromisso, problematizar exige que como professos as 
nossas atuações supere a ideia do melhor método (P8; PF).  

 

Os depoimentos acima revelam a perspectiva da práxis dialógica 

orientada por reflexões teóricas que assinalam para a relevância no 

desenvolvimento de aulas contextualizadas que compreendam a dimensão 

humana do processo de construção do conhecimento científico. 

Por outro lado, é possível evidenciar discursos em que a resistência à 

inovação curricular é latente: 

 
Nesses anos todos de experiência eu penso que [...] a proposta de 
problematizar é até interessante, a capacidade de olhar para os 
problemas sociais e buscar superar estes problemas é importante, mas 
no final o que vemos são falácias.  A única oportunidade que terão é se 
aprender os conteúdos que lhe garanta passar em concursos, 
vestibulares (P4; GA). 
 
O que na verdade acontece é que muitos estão ali querendo concluir os 
estudos apenas e falam o tempo todo que não tem tempo de estudar em 
casa. Nós queremos muito aulas que despertem esse interesse em 
pesquisar, em buscar, mas infelizmente, os alunos mal leem, não 
sabem escrever, são copistas, não posso parar para alfabetizar alunos 
que estão com 25 anos fazendo os últimos eixos do ensino 
fundamental. Então eu digo, como despertar esse senso investigativo 
em alunos nessa condição? (P4; GA). 

 

Ao analisarmos estes depoimentos, percebemos que a formação de 

professores que vem sendo desenvolvida não tem despertado a criticidade e a 

capacidade de enxergar que as práticas bancárias de ensino correspondem a um 



 
 

123 

ideal de educação puramente técnico, descontextualizado e que fortalece as 

amarras da opressão e da desigualdade. Esses posicionamentos denotam o que 

a teoria freireana identifica como falsa consciência do mundo. 

 
Para a prática "bancária”, o fundamental é, no máximo, 
amenizar esta situação, mantendo, porém, as consciências 
imersas nela. Para a educação problematizadora, enquanto um 
quefazer humanista e libertador, o importante está, em que os 
homens submetidos à dominação, lutem por sua emancipação. 
Por isto é que esta educação, em que educadores e educandos 
se fazem sujeitos do seu processo, superando o intelectualismo 
alienante, superando o autoritarismo do educador “bancário”, 
supera também a falsa consciência do mundo. O mundo, agora, 
já não é algo que se fala com falsas palavras, mas o 
mediatizador dos sujeitos da educação, a incidência da ação 
transformadora dos homens, de que resulte a sua humanização 
(FREIRE, 1994, p. 47). 

 

A dialogicidade é condição básica para construção da práxis, logo, o 

discurso antidialógico limita a reflexão filosófica, embora o profissional 

transiste em mais de um curso de licenciatura e pós–graduações. É preciso mais 

que um arcabouço teórico e um intelectualismo ingênuo. A ação reflexiva incide 

sobre o fazer didático para desvelá-lo em seus objetivos, em seus meios, em sua 

eficiência.  

Em suma, o caráter filosófico da práxis envolve reflexão – ação- reflexão. 

Este movimento dialético do trabalho pedagógico envolve diversos aspectos da 

construção do ser. Em verdade, não seria possível à educação 

problematizadora, que rompe com os esquemas verticais característicos da 

educação bancária, realizar-se como prática da liberdade, sem superar a 

contradição entre o educador e os educandos, como também não lhe seria 

possível fazê-lo fora do diálogo (FREIRE, 1994). 

Estas discussões nos inquietam a refletir a nossa condição de passividade 

diante da realidade social, a superação desta passividade deve ser feita através 

de uma educação que nos possibilite como sujeitos do processo, professores e 

estudantes, refletirmos sobre nós, sobre o condicionamento histórico-cultural e 

sobre a realidade, explicitando potencialidades, possibilidades e instrumentos 

de humanização. 
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Diante das categorias analisadas, constatamos que a operacionalização 

desta atividade formativa com professoras da Educação de Jovens e Adultos em 

Ciências Naturais foi relevante, nos proporcionando reflexões e detecção de 

necessidades de abordagens problematizadoras do conteúdo e dinâmicas para o 

trabalho pedagógico vinculados ao ensino desse componente curricular, 

assumimos assim posicionamentos claros a respeito de questões presentes no 

contexto educacional em que estamos imersos, e que estes contextos e vivências 

geram implicações nos processos de ensino e aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

125 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao discutirmos a problematização no Ensino de Ciências na EJA 

compreendemos que problematizar é uma perspectiva essencial a ser 

contemplada no desenvolvimento da aula a partir de temas geradores, pois a 

mesma pode potencializar o processo de ensino e aprendizagem, conferindo 

maior sentido ao que está sendo estudado, entretanto exige-se uma nova 

organização curricular a partir desta mesma abordagem. 

Uma das questões presentes na literatura da pesquisa em Ensino de 

Ciências é a necessidade de problematizar, porém não há consenso na 

construção deste conceito, em virtude dos diversos pressupostos teóricos que 

discutem a problematização.  

As pesquisas com relação ao Ensino de Ciências na Educação de Jovens e 

adultos apontam para a importância do desenvolvimento de práticas docentes 

críticas e contextualizadas.  

O objetivo deste trabalho foi discutir os entendimentos dos professores 

que lecionam Ciências Naturais na EJA sobre problematização a partir de uma 

atividade formativa, e assim foi possível identificar as aproximações e 

distanciamentos entre os entendimentos sobre problematização e suas 

finalidades em sua dimensão epistemológica e pedagógica bem como a 

percepção elaborada no tocante à modalidade EJA no Ensino Fundamental. 

Partindo desta análise, foi possível identificarmos inicialmente que as 

docentes apresentavam entendimentos diversificados a respeito da 

problematização e ao expressarem suas ideias, elas apresentaram alguns 

equívocos em relação a ideia de problematizar a prática, principalmente em 

algumas colocações que concebem como apenas mais uma inovação 

metodológica.   

Para algumas das participantes, problematizamos tanto o conhecimento 

dos sujeitos sobre um determinado tema emergente da realidade social, quanto 

o conhecimento científico sobre o mesmo. Por outro lado, para outras, a 

problematização só faz sentido quando aplicada ao saber científico ou para 
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tratamento dos conhecimentos prévios dos estudantes, ou como uma 

metodologia pontual com procedimentos para realização de uma aula mais 

inovadora.  

Pesquisadores como Delizoicov (1991; 2000; 2001), Muenchen e Auler 

(2015), Muenchen (2010), Gehlen (2009), Gehlen e Delizoicov (2011), Solino e 

Gehlen (2015) ao discorrerem sobre diferentes perspectivas de inserção de 

problemas e da problematização no Ensino de Ciências, ressaltam que é 

imprescindível a superação da ideia de resolução de listas exercícios, 

questionários, ou apenas levantamentos sobre o que os alunos sabem sobre um 

conteúdo ou tema. Estes autores apresentam a problematização como eixo 

estruturador da atividade docente.   

Compreendemos através deste estudo que a problematização contribui 

para estruturar todo o processo didático-pedagógico, é um elemento importante 

para propor novas estruturas curriculares e novos critérios de seleção de 

temáticas a serem abordadas na escola.  

A problematização está relacionada ao cotidiano do sujeito, mas, procura 

superar limites e avançar para outros contextos e situações. A contextualização 

está articulada com a aprendizagem de assuntos que tenham significado 

histórico-social para o estudante, ou seja, que seja significativa. Neste sentido, 

reconhecemos que a concepção de contextualização freireana considera os 

aspectos pedagógicos e epistemológicos da interdisciplinaridade na formação 

do sujeito. 

Com uma nova organização do currículo é possível selecionar o 

problema a partir das contradições sociais vivenciadas pelos estudantes, a partir 

daí as atividades didático-pedagógicas podem ser construídas de maneira que 

auxilie os estudantes na compreensão do problema em estudo. 

As diferentes perspectivas da problematização no Ensino de Ciências, 

com vistas à superação da ideia de um recurso motivador, uma técnica ou 

resolução de listas exercícios, apontam a problematização como elemento 

crucial para orientar o fazer docente. 
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As discussões realizadas contribuíram para apontar a relevância da 

problematização para o Ensino de Ciências na EJA, a necessidade investigarmos 

as dimensões epistemológicas e pedagógicas, como tais dimensões são 

emergentes na práxis docente e como nós professores compreendemos a 

proposta pedagógica de um Ensino de Ciências problematizador. 

A compreensão das múltiplas perspectivas que orientam a dinâmica da 

problematização faz-se essencial no redimensionamento da prática pedagógica. 

Isto requer maiores aprofundamentos teóricos, formação continuada orientada 

pela racionalidade crítica e abertura do profissional para construção de novos 

entendimentos sobre o papel social da escola, da educação e sobre as 

contribuições do conhecimento científico na formação do cidadão para atuar 

com plenitude e discernimento frente aos desafios e problemáticas emergentes 

no mundo contemporâneo. 

Detectamos limitações perante o desenvolvimento da atividade 

formativa que, apesar da receptividade à proposta, as professoras atuam num 

cenário marcado pelo pragmatismo das aulas que quase sempre ocorrem de 

modo tradicionalista. 

Avançamos, todavia, ao conjecturar que essa ação nos possibilitou 

suscitar discussões com relação aos conhecimentos prévios dos estudantes, a 

produção do conhecimento científico e a contextualização, bem como para 

destacar o papel dos conteúdos trabalhados. A abordagem problematizadora 

tem se mostrado como uma dinâmica potencializadora no processo de ensino e 

aprendizagem, por conseguinte conduzir à construção de um conhecimento 

dinâmico, eficaz e dotado de significados para o estudante. 

O Ensino de Ciências na EJA necessita ser abordado de modo mais 

dinâmico e contextualizado por meio de práticas pedagógicas que permitam ao 

sujeito a percepção dos problemas locais e universais, agindo sobre eles de 

maneira eficaz, realizando análises e inferências com a bagagem conceitual que 

os permita agir de modo correto e estabelecendo nexo entre o conhecimento 

escolar e seu cotidiano. 
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Construímos no ensejo destes momentos de formação proveitosos 

debates de cunho crítico. Ao nosso modo, compreendemos que uma criticidade 

ativa é subsidiada pela aprendizagem dos conteúdos conceituais, os quais 

constituirão elementos para uma argumentação sólida e para a tomada de 

decisão frente a situações concretas. 

Tanto os desafios quanto as possibilidades evidenciadas nesta ação 

formativa foram elementos importantes para a nossa reflexão acerca da 

problematização do Ensino de Ciências na EJA e a relevância de considerarmos 

os conhecimentos que os estudantes já possuem, dialogarmos sobre os entraves 

e dificuldades decorrentes de inúmeros fatores, os quais são fortes, porém não 

intransponíveis. As reflexões nos levaram a percepção de que não basta apenas 

ensinar conteúdos, é necessário planejamento e conhecimento de, pelo menos, 

premissas básicas do campo do saber em foco. 

Portanto, é possível afirmar que, com relação à dimensão pedagógica e 

epistemológica do problema, ambas dimensões propõe a reestruturação das 

propostas didático-pedagógicas. Vale lembrar que outro aspecto a destacar é 

que o desenvolvimento da práxis problematizadora requer pensar sobre os 

modelos de formação de professores.  

O percurso desta pesquisa nos instigou a pensar novas possibilidades, 

tornar o espaço da escola um ambiente de formação onde a pesquisa–ação 

possa proporcionar e motivar professores e alunos a expressar suas 

competências e habilidades mais criativas. Temos em vista que, neste processo, 

os objetivos de ensino e aprendizagem ultrapassam os limites da apreensão do 

conteúdo pontual para consolidar uma formação humana de corte crítico que 

fomente a capacidade de questionar, refletir e apontar soluções que superem os 

obstáculos e desafio emergentes na contemporaneidade.   

Cremos que estas possibilidades possivelmente seriam fortalecidas se os 

espaços, momentos de formação e pesquisa na escola fossem instituídos; que 

desenvolvesse estudos sobre a realidade da escola contextualizando o espaço na 

perspectiva histórico-social para, a partir da fundamentação necessária, 

promover intervenções que objetivem à transformação da prática e a melhoria 
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da educação. Deste modo, com base neste diagnóstico inicial vislumbramos a 

construção de novos conhecimentos, almejamos, em longo prazo, realizar novas 

pesquisas que visem ao desenvolvimento da comunidade escolar do município 

de Poções, especialmente em relação à Educação de Jovens e Adultos. 
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APÊNDICE A 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução nº 466, de 12 de Dezembro de 2012 - Conselho Nacional de 
Saúde  

 

Prezado (a) Professor (a), este Termo destina-se a prestar 

esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa, intitulado “ Formação Docente 

para o Ensino de Ciências na Educação de Jovens na perspectiva 

problematizadora: Desafios e Potencialidades de uma Proposta de 

Formação Continuada.”, do qual você está sendo convidado a participar. 

O projeto será desenvolvido pela pesquisadora Fabiana Correia Moura e 

orientada pela Profª Daisi Teresinha Chapani, ambas do curso de Mestrado 

em Educação Científica e Formação de Professores – PPG-ECFP da 

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

O referido projeto objetiva analisar os desafios e as potencialidades de uma 

formação continuada de professores de Ciências da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) na perspectiva problematizadora. 

Como metodologia, buscamos a abordagem qualitativa, utilizando os 

princípios da Pesquisa-Intervenção. Para tanto, a intenção é desenvolver um 

curso de extensão com encontros presenciais nos espaços físicos da 

Secretaria Municipal de Poções. Neste espaço serão desenvolvidas oficinas 

totalizando 60h, serão realizados encontros formativos com leituras, 

discussões, elaboração e intervenções didáticas e reflexões. Os professores 

(as) construirão ao decorrer da formação um memorial reflexivo sobre esta 

formação e sua relação com suas práticas pedagógicas. 

Convidamos a participar desta pesquisa, aceitando este convite, do qual 

será de grande importância para o desenvolvimento de todas as atividades 

formativas. Em qualquer momento você poderá desistir da participação, sem 

correr riscos e sem prejuízo pessoal. Ainda tem o direito a esclarecimentos 

adicionais, antes, durante e depois do termino do estudo. 

Ao participar da pesquisa, você poderá correr o risco de sentir-se 

desconfortável ao relatar suas experiências em público, ou sentir-se 
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constrangido em falar ou expressar suas dificuldades para todo grupo, expor 

suas opiniões, participar de dinâmicas do curso. Caso isso ocorra, sinta-se livre 

em comunicar a pesquisadora para que lhe oriente a expor suas concepções 

apenas com relatos manuscritos, ressaltamos que este fato de não querer se 

expor oralmente, não prejudicará seu aprendizado, nem sua certificação no 

curso.  

Os benefícios que poderá obter será a possibilidade de socializar os 

conhecimentos, interagir entre os pares, discutir criticamente sobre a prática no 

grupo de trabalho, potencializar a reflexão, e reconhecer a importância da 

formação continuada numa perspectiva crítica para sua atuação docente frente 

as especificidades do ensino de ciências na Educação de Jovens e Adultos. 

A credibilidade desse estudo será alcançada pela apresentação dos 

resultados obtidos pela análise dos dados, e estes servirão como base de 

pesquisa científica, onde somente os pesquisadores terão acesso aos 

mesmos, mantendo o sigilo e sua identidade preservada.  

Em qualquer momento (antes, durante e depois) da pesquisa, você 

poderá solicitar esclarecimentos dos pesquisadores nos contatos abaixo ou até 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, que tem a 

função de avaliar as pesquisas quanto aos seus aspectos éticos.  

Eu ________________________________, aceito livremente participar 

do projeto descrito acima, assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, e também, concordo que uma das vias ficará comigo e a outra 

será arquivada pelos pesquisadores durante cinco anos. Fui devidamente 

esclarecido (a) quanto aos objetivos da pesquisa, e sobre os procedimentos 

dos quais serei submetido. Tenho o direito de desistir da participação em 

qualquer momento, sem que minha desistência implique em qualquer prejuízo 

à minha pessoa ou à minha família. A minha participação é voluntária, e não 

implicará em custos ou prejuízos, sejam esses de caráter econômico, social, 

psicológico ou moral, sendo garantido o anonimato e o sigilo dos dados 

referentes à minha identificação. Concedo autorização para que sejam 

utilizados os resultados do estudo para publicação de artigos em revistas e 

outros meios de comunicação, e divulgação em eventos técnico-científicos 

nacionais e internacionais. 
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COMPROMISSO DOS PESQUISADORES 

 

Eu discuti as questões acima apresentadas com cada participante do estudo. É 
minha opinião que cada participante entenda os riscos, benefícios e obrigações 
relacionadas a esta pesquisa. 

 

_____________________________________________ Jequié,       /      /        . 

                         Pesquisador responsável 

 

_____________________________________________ Jequié,       /      /        . 

                         Pesquisador colaborador 

 

 

Para maiores informações, pode contactar:  

 
Comitê de Ética em Pesquisa da UESB – CEP/UESB  
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
E-mail: cepuesb.jq@gmail.com ou cepjq@uesb.edu.br  
CAP - 1º andar 
Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: Jequiezinho/Jequié – Bahia CEP: 
45206-510  
Telefone: (73) 3528-9727  
 
Daisi Teresinha Chapani - Tel: (73) 3528-9647  
Mestrado em Educação Científica e Formação de Professores 
E-mail: dt.chapani@gmail.com 
End: Av. José Moreira Sobrinho, S/N – Jequiezinho/Jequié-BA – CEP: 45206-
510 
 
Fabiana Correia Moura – Tel:(73) 3527-1894  
Mestrado em Educação Científica e Formação de Professores 
Email: fabyymoura@hotmail.com 
End: Av. José Moreira Sobrinho, S/N – Jequiezinho/Jequié-BA – CEP: 45206-
510 

 
 

mailto:cepuesb.jq@gmail.com
mailto:cepjq@uesb.edu.br
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APÊNDICE B 
 
 

AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO  

 
 

Eu, ___________________________ CPF______________ 

RG_______________, Secretário da Rede Municipal de Educação Poções-BA, 

declaro estar ciente dos benefícios desta pesquisa, bem como AUTORIZO, 

através do presente termo, a Fabiana Correia Moura, pesquisadora 

responsável pelo projeto de pesquisa intitulado “Formação Docente para o 

Ensino de Ciências na Educação de Jovens na perspectiva 

problematizadora: Desafios e Potencialidades de uma Proposta de 

Formação Continuada.” a realizar a pesquisa com os professores de Ciências 

da Educação de Jovens e Adultos EJA II, da rede municipal, desde que 

aceitem voluntariamente participar dos encontros formativos para 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

______________________, _____ de __________ de   2015 

               

 

          

________________________________________________________ 

Secretário Municipal de Educação Poções - Bahia 

 

          

________________________________________________________ 

Pesquisador Responsável pelo projeto 
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APÊNDICE C 
 

QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DAS 
PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 
Projeto de Pesquisa “Formação Docente para o Ensino de Ciências 

na Educação de Jovens na perspectiva problematizadora: Desafios e 

Potencialidades de uma Proposta de Formação Continuada.” 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Dados Pessoais: 

Nome: ____________________________________________________ 

Idade: _________________________ 

Instituição que Leciona: _______________________________________ 

 

Formação: ____________________ Área: ______________________ 

Possui : (     ) Especialização   (      ) Mestrado  (     ) Doutorado 

Área: ____________________________________________ 

 

Experiência docente: (____) Anos     Experiência na EJA : (___) Anos 

 

Disciplinas que leciona: _______________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Carga horária de trabalho: _________________ 

 

Regime de contratação (   ) Efetivo        Contratado (    ) 
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APÊNDICE D 
 

 
GRAVAÇÕES DE ÁUDIO REALIZADA DURANTE A COLETA DE 

DADOS. 
 
 

Identificação 

Os docentes foram codificados utilizando o termo Professor Colaborador e as 
iniciais dos seus nomes e numeração conforme o número de pessoas cujas 
iniciais dos nomes são iguais. A codificação busca respeitar o anonimato dos 
participantes.  

 

PROFESSORA CÓDIGO 

AMANDA P1 

ALCIONE P2 

ALDA P3 

BETÂNIA P4 

CRISTIENE P5 

CÉLIA P6 

GABRIELA P7 

JULIANA P8 

MARIA  P9 

PATRÍCIA P10 

POLIANA P11 

REGINA P12 

ROSÂNGELA P13 

SÂMUA P14 
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Codificação dos áudios transcritos 

PP- Professora Pesquisadora 

P1; 2; ...14; - Professores participantes da Pesquisa 

 

PP:: Cada uma de vocês ao se apresentarem, digam quem são vocês, relatem o 
que despertou o interesse em participar dessa formação? Quais são as 
expectativas de vocês? 

P1: Sou [...] Não sou formada na área de Biologia, a gente acaba estudando de 
tudo um pouco para fazer um bom trabalho na disciplina que leciono, tanto 
Ciências como Matemática, sou licenciada em Pedagogia mas, tenho mais 
afinidades com exatas, pretendo fazer uma segunda licenciatura. Meu interesse 
por essa formação  foi exatamente por ser na área e para a EJA, é uma proposta 
muito interessante pois a EJA em nosso município é trabalhada pela maior 
parte das escolas da mesma forma que trabalhamos no Fundamental Regular, 
são poucos os encontros direcionados para a EJA e nossos ACs  sempre focam 
no ensino regular, já que damos aula para o regular também. Não fazemos um 
trabalho diferenciado mas claro o diálogo a depender da turma é diferente do 
regular, mas os assuntos, o material no geral são os mesmos. Acho que temos 
que ter mais formação para trabalhar com a EJA e o professor deve ter afinidade 
e não ser simplesmente colocado lá sem poder escolher. Bem essa formação me 
interessou pelo tema e pela certificação também né, eu preciso de certificado 
para apresentar na faculdade (risos) 

P2: Quando fui transferida da zona rural para sede do município ensino quase 
sempre dei aulas de Matemática, Ciências, a princípio eu não queria trabalhar 
no noturno, em turmas regulares então, aí me ofereceram as turmas da EJA de 
uma escola na periferia, lá a barra é pesada. Aos poucos fui me envolvendo 
durante o dia trabalhamos com os filhos e a noite com os pais, isso é bem 
comum nas escolas do campo.  

(pausa) 

. Então quando me falaram desse curso eu me interessei pois nunca participei 
de nada assim com relação a EJA, só reuniões mesmo e eu espero que a gente 
descubra novos métodos. 

P10: Estou ensinando ciências, apesar de não ser da área, mas precisava deste 
contrato, mas eu busco conhecer o conteúdo, me aprofundar nele, não é a 
primeira vez que é assim, mas procuro conhecer o conteúdo, estudar e 
pesquisar.  Acho importante trabalharmos através do diálogo, da troca, mas 
isso tem que ficar claro que o aluno precisa aprender o principal, o assunto. 
Minha expectativa nesse curso é melhorar nossa formação. O trabalho na EJA 
não é fácil, principalmente com essa turma que vem chagando sem saber de 
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nada e pior sem interesse nenhum, são repetentes. O pior é que não querem 
nada e quando chega na EJA ficam querendo que a gente aprove esses alunos 
de qualquer jeito. Não sabem o básico de Ciências, aliás nem consegue ler um 
texto. Então eu acho que esses cursos pode nos ajudar a descobrir métodos que 
sejam mais eficientes.  

P12: Trabalho na EJA a cinco anos, ensino Ciências, Geografia e Trabalho e 
Cidadania, já ensinei outras matérias, mas o conteúdo das disciplinas não são 
devidamente trabalhados com esse público que mal lê e escreve. Procuro fazer 
um planejamento dos conteúdos de forma menos complexa. As dificuldades 
são muitas. Como as colegas já falaram não é brincadeira trabalhar com esses 
rebeldes que estão chegando na EJA. Só param quando estão copiando, a gente 
tem que passar atividade na lousa o tempo todo. Eu vim participar dessa 
formação mais por interesse pessoal sabe, eu estudo pela minha satisfação 
pessoal como professora, tenho consciência que estou sempre buscando 
melhorar, mas infelizmente não sei se existe um método que faça esses 
desinteressados querer estudar, então me dedico sempre a quem quer alguma 
coisa. E com certeza o certificado sempre é aproveitado em algum momento.  

P13: Sou professora da EJA, trabalho com outras disciplinas em outras 
modalidades, mas desde que tive a experiência de trabalhar com jovens e 
adultos me identifiquei e não quis sair mais, a relação com o público é diferente, 
agora ensino Ciências, Matemática, Artes, na verdade a gente sempre pega 
disciplinas diversas, tanto na EJA como no ensino regular. Eu me interessei por 
essa formação por nunca ter feito um curso específico para a EJA. Sou 
professora de Ciências da EJA, fiz Biologia na modalidade EAD e depois resolvi 
fazer Pedagogia pelo PARFOR, ensino Ciências, já ensinei outras disciplinas, e 
vamos sempre buscando conhecer o conteúdo, novos métodos. A gente usa o 
mesmo material no fundamental e na EJA, pelo menos eu uso, esses livros 
resumidos que quase não vem conteúdo só prejudica, eu prefiro passar o 
assunto certinho do jeito que tem que ser mas nas provas aí é diferente,  não 
cobramos nas avaliações da mesma forma, mas procuro sempre passar bem os 
conteúdos e vou sempre conversando com eles e na medida do possível vou 
fazendo com que eles percebam esses assuntos no seu dia a dia, mas nem tudo a 
gente consegue fazer essas relações não.   

P5: Eu acho que essa formação pode contribuir muito, pois no geral, assim 
como as colegas, ensino Ciências para eles da mesma maneira que trabalho com 
o ensino regular também. Sou licenciada em Pedagogia, mas como todo mundo 
a gente acaba substituindo um colega aqui ou ali e professor para essas áreas 
são escassos, digo formado na área. Quando vejo algum curso que posso 
participar eu me inscrevo, acho que tudo é válido. Precisamos o tempo todo 
buscar pois o mundo muda o tempo todo, os alunos, a escola também e a gente 
tem que acompanhar essas mudanças. Além do interesse pelo certificado eu 
acredito que podemos aprender mais para melhorar nossas metodologias de 
ensino. 
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P4: Eu acredito que essa formação pode contribuir muito, sou professora do 
município a mais de 15 anos, trabalho na EJA a cinco anos, já lecionei na Rede 
Estadual, já aposentei no estado e agora no município de dia estou em turmas 
regulares e a noite na EJA. Ensinei Ciências praticamente a vida inteira, com 
relação a EJA eu não consigo avançar com os conteúdos. Os alunos tem muita 
dificuldade de aprendizagem, muitas mesmo e vejo muitas aulas ficando na 
conversa, nada de conteúdo e no fim esses alunos passam e chegam no Ensino 
Médio sem saber de nada.  Procuro fazer um trabalho que corresponda as 
necessidades deles, mas eu lamento ver que os anos passam e vemos muitos 
alunos fingindo que aprendem e professor fazendo vista grossa. Eu vim para 
essa formação por querer participar mesmo, não perco oportunidade de 
participar de cursos não, mas eu ainda não descobri qual é o melhor método e 
diante de tanto modismo que vejo por aí, prefiro manter minhas aulas 
expositivas tradicionais.  

P9: Eu sou professora dos municípios desde 1999, trabalho com EJA a cinco 
anos, Minha formação é Pedagogia com complementação em Ciências e depois 
fiz História pelo PAFOR, duas especializações, estou sempre buscando 
formação, quando eu li a ementa do curso eu achei importante participar. A 
gente que trabalha com a EJA percebe quanto esses alunos enfrentam 
dificuldades e nós como professores precisamos a cada dia ler mais, pesquisar. 
O tema da formação me interessou, a gente fala muito em aulas dialogadas, que 
é preciso problematizar o conteúdo mas, na prática isso quase não acontece, sei 
lá o motivo. Eu acredito que nesse curso é mais uma oportunidade que temos 
de aprender mais e melhorar a nossa prática de alguma forma ou pelo menos 
entender melhor nossos alunos, a EJA e a nossa realidade. Talvez ( risos) 

P8: Eu me formei em Pedagogia, fiz complementação em Geografia, leciono 
Ciências, Geografia, Trabalho e Cidadania, a cada ano uma salada. Fui 
coordenadora da EJA, hoje trabalho com EJA com múltiplas disciplinas e no 
Fundamental I no matutino. Me interessei pela formação pois a cada ano não 
sabemos o que vamos assumir, portanto eu acho importante aproveitar as 
formações e claro um certificado da UESB não é todo dia que se tem acesso, a 
gente não tem condições e nem tempo para sair para participar desses cursos, 
nem sempre a Secretaria libera, aliás quase nunca, então quando o curso vem 
até a gente em meu ver devemos aproveitar a oportunidade.  

P7: Eu fui contratada após o processo seletivo desse ano, sou formada em 
Pedagogia, fui contratada para trabalhar com fundamental e surgiu a 
oportunidade na EJA,  estou substituindo uma professora de Ciências que está 
em licença – maternidade e então quando a direção informou sobre esse curso 
eu me interessei pois preciso de certificado para melhorar o currículo e de 
qualquer maneira nos cursos sempre aprendemos novos métodos para 
melhorar nossa aulas.  

P6:: Comecei a trabalhar na EJA esse ano substituindo uma professora que 
entrou de licença prêmio e acabei ficando o restante do ano letivo, gostei da 
experiência de trabalhar na EJA e resolvi fazer essa formação também pelo 
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certificado pois a carga horária pode ser utilizada para agregar incentivos em 
nosso contracheque, mas também sei que todo momento é válido. O trabalho 
com a EJA não é simples, recebemos alunos de todos os locais, idades diferentes 
e interesses diferentes também. O que a gente procura em cursos também é de 
alguma forma conseguir melhorar nossa prática.  

P14: Eu me interessei pela proposta. Trabalho como coordenadora um turno e 
na EJA, não apenas com a disciplina de Ciências, ensino Gestão Ambiental, 
Cidadania, nas turmas que correspondem ao Eixo II. Acredito que pode 
contribuir para melhorar nosso trabalho de alguma maneira e acho a 
certificação importante já que quase não recebemos formação sobre a EJA. O 
público da EJA é um público sim com história de vida diferente, no geral são 
alunos trabalhadores que por algum motivo não concluiu os estudos na idade 
certa. Eles estão buscando novas oportunidades o nosso trabalho de alguma 
forma deve se adequar a realidade deles. Claro que a gente encontra todo tipo 
de comportamento, de aluno, mas a gente também que olhar o outro lado, será 
que a gente tem feito um trabalho em sala de aula que desperte o interesse 
deles? Será que a forma como passamos o assunto é a forma correta? A gente 
tem que se perguntar. Uma aluna no início do ano era muito estudiosa aí  o 
rendimento foi caindo e os colegas também perceberam mas, só diziam, se 
misturou com gente ruim, não quer mais nada, só pensa em sair e aí 
conversando com uma tia ela me contou que a mãe havia falecido e ela não 
tinha uma boa relação com o padrasto e que trabalhava para ajudar alimentar 
os irmão mais novos e o padrasto lhe cobrava que ela tinha que trabalhar para 
sustentar os irmãos e ele bebia muito também(...) Aí eu fui entender o que 
estava acontecendo e comecei a conversar com ela e mudar a forma de abordar 
aos poucos fui percebendo mudanças, não é como antes, mas já vem 
melhorando. 

P10: Sou formada em Biologia, eu achei interessante passar por essa formação 
pois, acredito que o trabalho nessas turmas precisa ser diferenciado, realmente 
a EJA é um público de pessoas de carência financeira. Eu tento sempre fazer um 
trabalho que respeite as deficiências e dificuldades deles, infelizmente, hoje 
muitos alunos tem chegado na EJA são repetentes, indisciplinados e acabam 
atrapalhando o público de mais idade que estão ali comprometidos. Temos 
enfrentando muitas dificuldades com essas turmas de faixa etárias tão desiguais 
isso é fato. O nosso dilema é esse a gente se pergunta como, que método usar 
com essa turma tão cheia de diferenças? A gente vai aprendendo muito com a 
experiência mesmo, nem sempre a teoria da conta de resolver os problemas da 
sala de aula né? Aí a gente vai aprendendo muitas vezes é na experiência 
mesmo, agora tem casos e casos, tem professor que sabe muito o conteúdo para 
ele, mas na hora de passar a linguagem não é a dos alunos aí o que acontece os 
alunos não se prendem a aula e fica perguntando para que eu estudo isso ou 
aquilo? Quando eu vou usar isso na minha vida e a gente professor fica muitas 
vezes sem resposta. 
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PP Eu compreendo vocês quando desabafam e colocam o problema da 
indisciplina e da falta de interesse. Como colocou a colega S, estamos fazendo 
um exame de autocrítica da nossa prática? Se por um lado existe a questão da 
indisciplina, do desinteresse, das deficiências que vem desde o fundamental, 
mas será que nossa postura, nossa prática tem procurado entender esse 
aluno? Nosso discurso, as abordagens, a minha ação didática contextualiza e 
compreende as diversas questões sociais que estes alunos enfrentam no 
cotidiano? O que as nossas práticas tem explorado e apresentado a estes 
alunos? 

P4: A EJA enfrenta muitos problemas em nosso município. Não temos uma 
proposta curricular para a EJA no município, o professor trabalha com várias, 
disciplinas, várias turmas e isso acaba sendo um problema. As coisas as vezes 
acontecem muito no improviso, tem professor que não participa de 
planejamento, a carga horária para se manter tem que ser grande pois a nossa 
remuneração é precária, aí eu penso que a gente precisa ver os dois lados da 
coisa, o lado do aluno e o lado do professor e para isso não tem teoria que dê a 
receita não, as vezes é muito bla bla bla, mas a gente faz a coisa acontecer e 
aprende a cada dia é com a experiência mesmo, os anos de caminhada nessa 
profissão vale mais do que muita teoria que criam dizendo resolver os 
problemas da escola da prática e nada acontece (..) 

P4: Eu participei só de um curso sobre a EJA e na faculdade temos uma 
disciplina, na verdade a gente estudou na graduação mais a parte da legislação 
mas relacionada a prática a disciplina não deu conta. Eu vim para esse curso  
para estar conversando e aprendendo sobre ensinar ciências na EJA, eu me 
preocupo em passar os assunto, mas os alunos  nem leem direito coitados, tinha 
que ter umas aulas a mais de leitura, de alfabetização mesmo, eles leem os 
assuntos, a gente explica e eles viajam, mas é por não entender mesmo. Eu vim 
para esse curso pois gosto de  fazer cursos, receber certificados, estar entre os 
colegas tentando meios de resolver os problemas então foi o que me despertou 
interesse me estar aqui. 

P11: Sou professora de Ciências no ensino fundamental II aqui e em outro 
município e a noite leciona Ciências na EJA a seis anos. A EJA hoje tem dois 
tipos de público: Homens e mulheres entre 30 a 60 anos comprometidos, 
esforçados e dedicados e alunos que estão sendo massivamente mandados para 
a EJA depois de anos de repetência e fracasso escolar no ensino regular, então 
os professores do Ensino Fundamental acreditam que a solução é mandar para 
EJA, livram-se do pepino de certa forma; Nós recebemos esses alunos que se 
misturam nessas turmas e só atrapalham quem realmente quer estudar. 
Acredito que essa formação vai ser interessante, pois, nos ACs semanalmente 
discuto com colegas sobre a necessidade de se buscar compreender mais a 
realidade da EJA, com certeza essa formação continuada pode ser interessante. 
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PP: A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96) 
que, trata da educação de jovens e adultos no Título V, capítulo II como 
modalidade da educação básica em seu Artigo 37 afirma que A educação de 
jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 
continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade 
própria.Não podemos negar que a EJA tem recebido um novo público, o 
cenário vem se modificando a medida que cada vez mais cedo o jovem e 
adolescente estão ingressando na EJA. Pesquisas apontam que jovens cada 
vez mais jovens estão chegando a EJA e como pode se perceber na fala das 
colegas o interesse em repensar a prática de ensino para essa modalidade nos 
motiva a buscar formação continuada. : A temática da nossa formação como 
foi anteriormente apresentada que tem por título “Problematização e Ensino 
de Ciências na EJA”. Espero que a gente consiga avançar em nossas reflexões 
sobre a nossa prática. Não posso afirmar que alguma metodologia que 
analisarmos aqui será a melhor, esperamos sim conseguir apontar caminhos 
para mudança, que saímos daqui com outras dúvidas, e questões mas que 
isso nos provoque a fazer pesquisa, a nos reunir mais para dialogar em 
grupos, aproveitar nossas escolas como espaço de formação. Eu penso que 
muitas vezes ou de forma geral o professor acredita que a escola é espaço de 
formação só para o aluno, mas é para o professor também, é local onde 
podemos nos reunir para estudar, para discutir resultados de pesquisas e 
fazer as nossas pesquisas também.  

P3: Realmente a gente as vezes tem uma visão de escola como aquela empresa 
que você foi lá prestou serviço, vendeu, bateu metas, ou como uma fábrica 
mesmo, onde fui lá cumpri com a produção do dia e pronto, mas nos lidamos 
com gente, com vidas e não nos damos conta disso. A escola é muito mais que 
isso, eu sei que as condições do médico é bem diferente da nossa, nem estou 
comparando mais eu que já trabalhei na saúde vejo o médico usa seu espaço de 
trabalho para descobrir a cura de novas doenças. Nós muitas vezes nos 
acomodamos com a situação, se tem recurso tem se não tem as vezes nem nos 
incomodamos. Falta água, merenda e muitos agradecem por não ter aula e sair 
mais cedo e depois a gente quer que os alunos sejam os melhores.  

P4: risos (nem todos os médicos não é?) 

P3: Isso mesmo colega nem todos, pois alguns só estão ali para receber seu 
dinheiro e ir embora, assim como muitos outros profissionais, incluindo nós 
professores se queremos uma escola melhor nós precisamos rever nossas 
posturas. 

PP: Gente, vamos retomar nossos estudos? Pois temos o limite do tempo, 
então vamos para começar com uma dinâmica? 

O nome da dinâmica é “Tempestade de Ideias”: Vou apresentar ao grupo uma 
questão e vocês escreverão uma palavra, a primeira que lhe vem a mente, 
apenas uma palavra, não mais que isso.  
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O que é Ciências? 

P4 : Comprovação 

P5- Humanização 

P1: Investigar, investigação.  

P6:   Ciências é vida. 

P7: Biodiversidade 

P12: informação 

P3-: conhecimento 

P10:  cultura 

P14:  conhecimento. 

P8: Duas palavras: pesquisa e conhecimento  

PC2: Vida 

P9: Conhecimento 

P2: Vida 

P12: conhecimento 

PP: “O que é Ciências afinal? É um questionamento feito por Chalmers em 
seu livro, recomendei apenas a leitura da introdução que foi postado no email 
de vocês. Quando falamos em Ciências nos remetemos não apenas a um 
significado, quando falamos em conhecimento, é uma palavra que congrega 
diversos saberes, visões, culturas, informações, enfim tudo que vocês 
expressaram de fato congrega muitos elementos. A ciência abarca um 
conjunto de teorias baseadas em métodos científicos. Já as Ciências Naturais 
como a Física, Química e a Biologia dedicam-se aos estudos da natureza, aos 
aspectos físicos da natureza, do homem, das transformações da sociedade 
quando falamos de Ciências, Tecnologia e Sociedade, perspectiva que 
envolve as questões sociais.  

PP: Vamos retomar a discussão sobre Ciências? 

PP: Vamos fazer a leitura do texto que foi postado no email e no facebook 
adaptado da obra de Rubem Alves “ O que é Científico” Vamos fazer a 
leitura compartilhada do texto completo e depois voltamos a falar sobre “ 
Ciências”. Para melhor avançarmos na compreensão do conceito de 
Problematização precisamos refletir antes sobre o que sabemos sobre 
ciências.  

PP: Leitura compartilhada do texto: O que é científico? 
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PP: Com a leitura do texto gostaria que você colocasse o que compreenderam o 
que pensam sobre o texto, e o que podemos falar sobre Ciências mediante a 
leitura texto? 

P5: O conhecimento científico é o que se pode ser cientificamente comprovado, 
mas tudo tem uma relação com uma gama de informações vivenciadas por 
todos e isso é bem presente no texto, quando ele fala sobre as redes eu vejo isso.  

P11: Cada um de nós temos uma maneira de interpretar as coisas, os cientistas 
interpretam o senso comum como algo que não tem validade né, mas acredito 
que tudo é válido, tudo que está no nosso cotidiano é válido pode não servir 
para uma teoria científica, mas tem lá o seu valor. 

P10 : É bem interessante o que o texto trata, e ele nos mostra que nem tudo é 
possível explicar pelas redes da ciência. No final do texto quando diz assim “ 
As redes usadas pelos membros da confraria eram boas? Muito boas. Os peixes 
pescados pelos membros eram bons? Aí ele responde muito bons, mas nem 
todas as coisas boas as redes conseguiam pescar e então é isso que eu vejo as 
vezes acreditamos que a ciência em suas verdades pode nos dar a resposta de 
tudo, mas até os cientistas são seres humanos, imperfeitos como todo mundo  

P4: O que me chamou atenção foi quando ele disse que de tanto tecer rede e 
falar sobre peixes eles esqueceram a linguagem da aldeia, passaram a usar uma 
linguagem adequada as suas redes. Muitas dessas teorias que falam de 
educação não é a linguagem da escola, de tanto falar de uma realidade distante 
como muitos na universidade, jamais estiveram na educação básica e se acham 
no direito de criticar o professor da educação básica sendo que nossas condições 
de trabalho são tão diferentes. É fácil criticar a nossa prática e dizer que é 
tradicional, mas em minha opinião, a maioria dessas teorias não conhecem e 
nem tem relação com a sala de aula. As vezes da a impressão de que a escola 
que é falada nas licenciaturas não é a mesma da vida real.  

P1: Realmente, existe uma distância entre muitas teorias que estudamos e a 
realidade da sala de aula. Quando comecei dar aulas o choque de realidade foi 
grande, mas, cresci no momento em que percebi que era na minha experiência 
que eu teria mais bases para lidar com as situações que nem sempre a teoria 
pode responder. 

PP: Será que não estamos no fundo buscando respostas pontuais ou receitas? 
Vamos lembrar que lidamos com seres humanos com condições e histórias de 
vidas diversas. A colega citou uma situação que como essa são inúmeras em 
nosso país. As nossas discussões na academia nos fazem repensar posturas, e 
o conhecimento histórico é essencial para saber que cada teoria corresponde a 
um contexto. Paulo Freire não tinha intenção de nos oferecer receitas, mas 
despertar em nós uma consciência crítica sobre a sociedade e assim como nós, 
nossas práticas precisam de alguma forma denunciar as desigualdades e a 
opressão tão comum em nossa sociedade.   
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P12: Quando buscamos compreender o cotidiano das pessoas, seus problemas 
as experiências da vida dão muitas respostas para muitas coisas, para outras só 
o conhecimento científico através da investigação, da pesquisa eu entendo nesse 
texto que a Ciência é importante, mas não podemos descartar aquilo que é parte 
do dia a dia das pessoas. Aí a gente tem que saber que cada coisa serve a uma 
situação. 

P12: A minha opinião é que exemplo do texto é claro, as experiências do senso 
comum surgem no meio cultural, a medida que isso vai se tornando mais 
evidente como as redes dos pescadores e ganha credibilidade e aceitação após 
muitos experimentos torna-se o conhecimento científico, mas é preciso lembrar 
que a poesia, a arte, o sentimento, são expressões que não se investiga com um 
método, viver enfim está além do que o conhecimento científico possa 
compreender então a gente não pode duvidar da ciência pois não é uma 
descoberta do dia para outro, as vezes são anos de estudo, experimentos e por 
isso tem a credibilidade que damos a ciência.  

P7: Eu acho que o texto nos faz refletir que existe sempre uma supervalorização 
do conhecimento científico. O conhecimento científico é tudo  vai se 
acumulando no decorrer do tempo, porém não podemos desconsiderar a 
importância do senso comum, pois é lá que estão os problemas do ser humano, 
a cultura, as tradições e valores acumulados e passados a cada geração e das 
necessidades humanas que se faz ciência, se descobre, foi assim desde a pré-
história quando o homem descobriu o fogo, a agricultura.  

PP: Diante do que já discutimos  e da leitura do texto quero que vocês digam 
o que é ciências? O que entendemos por ciências? A partir das experiências 
da prática, da vida acadêmica e desta leitura o que respondem? Preciso muito 
ouvir de todas vocês, não tenham vergonha ou timidez, estamos entre colegas. 

P4 : Bem Ciências é conhecimento, é tudo que advém da pesquisa, da 
experimentação, do método. O conhecimento elaborado, o que advém dos 
estudos e descobertas científicas. 

P9: 1- Eu entendo Ciências como processo de humanização. Quando a colega 
fala da pré-história vemos que desde as civilizações antigas o homem evolui 
intelectualmente na medida que manipula os recursos naturais em prol de sua 
própria sobrevivência e subsistência, nesse processo o homem se torna urbano, 
constrói casas, canaliza água e assim a humanidade vai fazendo experiências e a 
cada comprovação novas necessidades vão surgindo. Eu como professora 
tambem de História não posso deixar de pensar a Ciência tambem dentro desse 
processo. Não é qualquer conhecimento, é o resultado de um conhecimento 
elaborado que dia a dia transforma a vida das pessoas. 

P1: Ciências na minha opinião é investigação. Por exemplo quando surge uma 
doença por exemplo os especialistas se reúnem para descobrir alguma 
possibilidade, fazem experiências com animais, com pessoas, buscando 
descobrir uma cura, eu vejo as Ciências Naturais como parte dessa gama maior 
de conhecimento, 
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P6: Vida; Ciências é o estudo da vida. De tudo que envolve os seres vivos, a 
natureza.  

P7: Ciências é o estudo de todos os elementos da biodiversidade, dos seres 
vivos e não vivos na terra. 

P13: Ciências é processos de informação circulando na sociedade, as 
descobertas que resultam dos estudos que são feitos, acho que Ciências é tudo 
que envolve informações sobre uma experiência científica. 

 P3-: Ciências é estudo da vida. O estudo que os cientistas fazem da vida, da 
natureza, de como a terra funciona, a relação entre os seres vivos, o estudo que 
se faz de tudo isso para mim é ciência.  

P10:  Ciências é estudo do universo, dos seres vivos e não vivos e suas relações. 

P8: Ciências é conhecimento; O estudo do universo, as relações humanas, 
saúde, os fenômenos físicos e químicos, bem como todo conhecimento, todo 
estudo elaborado. Não pode se falar em Ciências se utilizando do senso 
comum, envolve levantamento de dados, experimentação e comprovação, se 
não corresponder a essa estrutura não podemos falar em Ciências.  

PC2:  Para mim ciências é estudo. É o estudo da vida, dos recursos naturais, da 
ação do homem no planeta. Assim Ciências envolve tudo o que nos cerca, eu 
acredito que falar em todos os aspectos da vida é Ciências.  

P9: Para mim é estudo da vida, do que consideramos não vivos, enfim tudo. 

P12: Ciências é conhecimento, é o estudo de toda e qualquer coisa, tudo que 
envolve a pesquisa, o saber científico e elaborado, comprovado. A poesia, a 
dança, a cultura são manifestações que ao serem estudadas podem compor o 
conhecimento científico, ciência é construção do conhecimento.   

PP: Elaborar uma definição ou um único conceito para o que é Ciências é um 
desafio. Toda concepção elaborada sobre “Ciências” carrega elementos como 
contexto histórico, político, cultural, as visões de mundo e percepções 
depende exatamente de cada contexto. É um conceito que de uma forma geral 
está preso a certas posições ideológicas amplamente conservadoras, outras 
que desrespeitam a dignidade humana. Definir Ciências é complexo, se é que 
a Ciências pode ter uma única definição. 

PP: Que ideia vocês trazem do que distingue o conhecimento científico do 
senso comum? 

P10: O conhecimento científico decorre de um processo de investigação, 
pesquisas, experimentação e comprovação de algo. O senso comum é o 
conhecimento que nasce das relações sociais, do dia a dia. 
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PP: No cotidiano surgem situações que levam os cientistas a investigarem?  

P10: Quando alguma doença, ou um problema surge no dia a dia e começa a 
ocorrer com maior frequência isso desperta a curiosidade dos cientistas e levam 
a pesquisar aquilo, na maioria das vezes aquilo.  

PP:  Vamos iniciar o nosso encontro discutindo um pouco sobre a Educação 
de Jovens e Adultos. Vamos partir da seguinte questão: Educação de Jovens e 
Adultos que Modalidade é Essa? O que pensam sobre essa questão? Como 
você desenvolve sua prática? 

P2: O público da EJA é diferenciado. Isso é muito visível. A realidade desse 
grupo é bem diferenciada pois ele chega na escola carregando suas histórias de 
vida, histórico de evasão, repetência, fracasso escolar, indisciplina. São pessoas 
que por algum motivo não tiveram como completar seus estudos na idade 
certa. A maioria são trabalhadores que estão imersos no mundo do trabalho, o 
ensino para esse público tem que ter uma organização diferenciada. 

P3: A EJA é realmente um público diferenciado neste sentido que a colega 
colocou. Mas onde leciono tenho um número grande de jovens indisciplinados, 
repetentes a vários anos e se misturam com pessoas de mais idade e 
comprometem muito o nosso trabalho. A EJA não é mais a mesma. 

P1:  Não vou repetir o que as colegas já falaram, mas além disso tudo o 
currículo, a organização dos conteúdos a forma de trabalhar deveria ser 
diferente, é um público com suas peculiaridades, mas acabo trabalhando muitas 
vezes com o mesmo material do Ensino Fundamental. Os livros que chegam 
para trabalharmos com os alunos da EJA não tem praticamente conteúdo, eu 
acho errado. Eles precisam ter oportunidades no mercado de trabalho, a 
concorrência para eles já é desumana e para piorar não terem a uma boa base de 
conhecimentos, de estudos aí fica pior. 

P4: A Educação de Jovens e Adultos teoricamente é uma modalidade com 
especificidades e isso é assegurado pela própria LDB mas, na prática é bem 
diferente. Eles lançam os alunos na EJA e não temos condições mínimas de 
trabalho diferenciado e acabo é ficando na aula expositiva e focando no 
conteúdo. Sei que muitos não acompanham, mal conseguem ler e escrever, mas 
faço o que está na minha possibilidade.  

P4: Quanto a minha  prática e pensando essa ideia de problematização que é tão 
constante quando se fala de EJA, nesses anos todos de experiência eu penso que 
[...] A proposta de problematizar é até interessante, a capacidade de olhar para 
os problemas sociais e buscar superar  estes problemas é importante, mas no 
final o que vemos são falácias.  Aa única oportunidade que terão é se aprender 
os conteúdos que lhe garanta passar em concursos, vestibulares, esse discurso 
do Paulo Freire está voltado para escola de pobres, a classe média e os ricos que 
estão na rede privada e ocupando as vagas nas universidades públicas. 
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PP: Em que momento a capacidade de análise sobre as questões sociais, sobre 
os problemas externos e afetam diretamente a o seio da escola prejudica o 
desenvolvimento do conteúdo? Não é importante que a formação do aluno 
além do conhecimento do conteúdo seja capaz de analisar criticamente a 
realidade social e saber utilizar do conhecimento para fortalecer os 
mecanismos de luta pela superação das desigualdades sociais? 

P10: Eu trabalho na rede pública e na privada, mas na rede privada sempre 
discuto com meus alunos sempre que nem todo tem as mesmas condições que 
eles têm. E que as condições econômicas deles lhes dão mais oportunidades e 
que existem privilégios que eles têm que muitos alunos das escolas públicas não 
possuem, muitos dos nossos alunos da rede pública mal têm o que comer e eu 
sempre converso sobre essas questões com meus alunos na rede privada, o fato 
deles estudarem na rede privada não quer dizer que não tenham que ser 
cidadão e pensar de forma crítica.  

P5: A EJA é uma modalidade de ensino voltada para quem não teve 
oportunidade de dar seguimento aos estudos na idade certa. Mas é certo que 
hoje a Secretaria de Educação acaba utilizando a EJA para camuflar o problema 
da repetência, do analfabetismo, pois o que vejo no município é o número de 
alunos na EJA aumentando e nada de formar professor, de oferecer outros 
recursos, nós contratados infelizmente não podemos questionar para a direção 
que logo ouvimos que nosso emprego está em jogo, não diretamente, mas de 
forma sutil. 

P7: A EJA é um público diferenciado na rede educacional pública e que deve ser 
atendida em suas particularidades. Esse é o grande dilema, quando chego na 
sala de aula me vejo fazendo a mesma coisa que faço em qualquer sala de aula, 
na verdade eu sempre percebo que não cobramos o conteúdo e nem exigimos 
muito deles, chegam sempre atrasados e cansados, as vezes sem interesse 
mesmo.  

P10: Eu vejo como é grande a necessidade de métodos de ensino diferenciados 
para a EJA, a gente fica muito apegado de fato ao que temos que na maior parte 
do tempo o quadro, o piloto e o livro. Eu uso muitas apostilas, textos, assim não 
é simples, levantamos seus conhecimentos prévios, mas, precisamos ir além 
com certeza, mas não podemos deixar de promover o olhar crítico para as 
situações.  

P9: A EJA é um público diferenciado em tudo que as colegas já falaram. Mas em 
minha vida tenho também a EJA como referência de laços de amizade, de 
afetividade mesmo. Minhas aulas sempre partem de uma conversa de algo do 
cotidiano deles que é carregado de ricas experiências de vida e sempre 
iniciamos a aula com uma conversa. Eu acredito que esse também é o grande 
diferencial da EJA. Tive experiências que construí laços de amizade que duram 
até hoje. 

P12: A EJA é de fato uma modalidade diferenciada. Por mais que eu utilize 
materiais das aulas do fundamental com eles a forma como vou chegar até eles 
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são diferentes. Depende muito também da postura da turma, idade, 
comportamento, algumas não podemos fazer praticamente nada e isso também 
me motivou a estar aqui pois buscamos a cada dia novos métodos para 
melhorar nossa prática de sala de aula, e na maioria das vezes a gente acaba 
facilitando de alguma forma ou alguns nunca sairão do fundamental. Na minha 
prática busco conversar muito com eles, explorar o assunto fazendo sempre 
paralelos com a vida deles.  

P10: A Educação de Jovens e Adultos é um público que não conseguiu 
prosseguir com os estudos na idade certa. Mas venho reforçar que temos sim 
vivenciado uma nova EJA. Tenho turmas em que estão pai e filhos estudando 
juntos, por questões de transporte na zona rural e tenho numa mesma turma 
jovens de 20 anos e senhoras e senhores de 50 anos e cada vez que vou abordar 
um conteúdo fico me perguntando que linguagem pode alcançar a todos dentro 
deste campo de diferenças etárias. É difícil falar em uma definição ou o que essa 
modalidade representa hoje. Do reflexo de um ensino fundamental ineficiente a 
cada dia mais recebemos alunos que não sabem escrever a palavra célula, não 
sabem o significado de nada, o que leem várias vezes não compreendem. 
Ensinar ciências naturais a esse público tem sido um grande desafio [..].  

P14: O ensino na EJA é diferente, o público, a idade, os interesses. Esses 
adolescentes e jovens que estão chegando agora, sinceramente deveriam estar 
em turmas separadas, pois o que deve ser trabalhado com esses é diferente do 
público de mais idade. Eu penso que a indisciplina atrapalha tanto o 
andamento das nossas aulas. Aí planejamos e idealizamos uma prática e no fim 
acabamos por escrever na lousa e eles reproduzem, mas e aí e essa discussão 
crítica acaba se perdendo numa aula de 35 minutos. 

P8: A minha experiência anteriormente como coordenadora da EJA e hoje como 
professora eu vejo que é um público que requer um ensino que atenda suas 
especificidades por mais desafiador que seja. O que me intriga nesse momento é 
que como professora da EJA chego na escola a secretaria não está funcionando, 
o lanche é servido no início para a cozinha também ficar fechada, os encontros 
de Acs acabam focando no fundamental e pouco na EJA, não se essa situação é 
geral em todas as escolas do município, mas nas que atuei são desse jeito. O 
espaço que usamos é basicamente a sala de aula e a sala dos professores, a 
contenção de gastos sempre acaba sobrando para o noturno e no caso da EJA é 
ainda pior, depois ficam se perguntando o motivo de tanta evasão. E o nosso Ac 
deveria ser separado, pelo contrário muito pouco de discute as questões 
voltadas para a EJA ou melhor se conversa muito quando querem justificar o 
fechamento de turmas, cada coisa que não podemos aceitar, mas somos muitas 
vezes passivos diante da situação aí é que vemos o grande descaso da educação 
e na EJA é ainda mais forte.  E aí o que acontece é que o mesmo conteúdo, as 
mesmas atividades, com mínimas adequações é que são utilizadas para 
trabalhar na EJA. Eu reconheço que é um público com suas especificidades, mas 
infelizmente as condições das escolas para eles são ainda piores. 
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P11: A EJA é uma modalidade que para mim a cada dia fica mais difícil de se 
trabalhar. O número de repetentes que chegam na EJA cresce a cada dia. Os 
alunos que passaram anos no Fundamental e foram aprovados em decorrência 
da idade e não conseguem acompanhar uma leitura. Está complicado. E essa 
situação de descaso, poucos recursos. Nunca temos acesso a recursos para 
experimentos, laboratório nem se fala aí querem que estes alunos tenham aula 
de ciências com experimentações etc. Participei de umas oficinas que ensinam a 
fazer experiências com sucatas, coisas do dia a dia aí ainda fazemos algumas 
coisas simples, alguns tem a curiosidade de conhecer o laboratório, mas no 
município nenhuma escola tem nem do município nem do estado. 

PP: Realmente o laboratório é muito importante, mas será que se as escolas 
fossem equipadas com todos esses recursos, laboratórios todos nós faríamos 
uso? 

P13: Eu sempre faço algumas experiências simples, eu também acho que o 
laboratório é necessário, mas é acho que nem todo professor tem formação para 
usar, por exemplo o laboratório de informática, tantos computadores em muitas 
escolas ficam empoeirados e sem uso. Acho que não adianta dá o laboratório, 
mas a gente tem que saber trabalhar e assim será que nossos alunos, turmas de 
35 no geral como conseguir organizar o trabalho no laboratório? São coisas que 
cobramos, mas me pergunto, se iremos usar mesmo ou se cobramos apenas por 
que achamos bonito, interessante para nós e os indisciplinados que danificam 
os móveis da sala de aula imagina um laboratório? Nesse momento o que mais 
me preocupa é esses adolescentes e jovens que nos agridem, nos desrespeitam. 
Quando comecei a trabalhar com EJA as turmas eram de alunos entre 30 anos a 
65. Era um trabalho difícil, mas prazeroso, mas esses que estão chegando agora 
não se concentram, conversam com o tempo todo, usam o celular, faz piada, 
chacota mesmo aí a gente fica atado. 

P4: Com certeza lidar com esses indisciplinados é o nosso maior problema. 
Sinto saudades de quando as turmas de EJA eram alunos interessados apesar 
de todas as dificuldades de aprendizagem. Fico muito indignada quando um 
alunos diz que precisa aprender e quer passar num concurso ou conseguir um 
emprego melhor e se esforça para aprender e um desocupado foi para EJA 
depois de passar anos aprontando no fundamental só vão para atrapalhar a 
vida de quem quer realmente estudar e por isso me volto contra esses 
modismos que chegam a educação e os problemas reais que tanto afeta a escola 
não se resolve, a cada dia a realidade da educação brasileira é pior, o número de 
pessoas que não leem, não interpreta um texto, não compreende as coisas e 
ficamos atados, precisamos desenvolver um jeito de trabalhar, sei lá algum 
método que faça esse povo aprender e para isso queiram estudar.  

P1: Eu vejo a preocupação de muitas de nós ser a mesma, que método utilizar, 
como fazer, eu acho que a cada curso que participo estou buscando isso como 
fazer um trabalho melhor, a gente quer o certificado é claro, mas buscamos sim 
métodos melhores e acredito que se é para fazer o aluno aprender temos que 
buscar tudo que seja válido. 
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P2: Tive uma experiência complicada ano anterior foi preparar turmas que 
estava indo para o ensino médio e ensinar assuntos de química e física para 
quem não sabe o básico. A gente tem a intenção de que eles aprendam os 
conteúdos, mas esses alunos não sabem nem mesmo ler, o que leem não 
compreendem e a nossa angústia é conseguir fazer com que esses alunos 
aprendam. Quando li a ementa da formação logo pensei que falamos muito em 
problematização e então colocamos nossos alunos para falar sobre o assunto, 
expor o que pensam e sabem mas, não conseguimos avançar muito pois eles 
não sabem o básico para ir além. Assim a gente fica se perguntando se tem uma 
forma diferente de trabalhar e então quando a gente vai para um curso a gente 
quer encontrar alternativas de metodologias que nos ajudem a fazer com que 
nossos alunos aprendam. 

PP: E além de buscar essas novas metodologias? Que importância o estudo e a 
formação continuada têm para olhar a prática e a própria realidade social? O 
que vocês pensam sobre isso? 

P14: O professor precisa sim ler mais, participar de momentos de formação a 
teoria pode nos auxiliar na construção de metodologias mais eficazes, essa é 
minha opinião. E o professor não pode ficar só de queixas, precisamos nos 
atualizar, ler mais. É uma pena que nossas condições de trabalho não deem 
espaço para isso a gente fica sem tempo com tantas ocupações. Eu tenho 
vontade de estudar, fazer mestrado, participar de grupos de estudos, mas não 
temos tempo, temos casa, filhos, família e a escola. Agora mesmo vem 
acontecendo uns cursos muito bom é proposta do MEC a formação pela escola, 
mas querem que a gente participe nos dias de folga ou em dias não letivos 
nunca podem usar substituição para um professor se capacitar ou fazer uma 
reciclagem aí o professor tem interesse mas esbarra nessas situações. 

PP: Quando você destaca os dilemas e as condições de trabalho que não 
favorecem a formação de professores evidencia os percalços que rondam as 
nossas políticas públicas desde a formulação destas políticas quanto a sua 
efetivação e o Paulo Freire destaca isso em uma de suas obras A prática 
político-pedagógica dos educadores mesmo numa perspectiva crítica acontece 
numa sociedade que enfrenta dilemas que emergem no seio globalização da 
economia, marcada por exclusão social e isso revela que muitos interesses 
econômicos neoliberais ditam as regras e as políticas públicas educacionais 
são reguladas dentro de uma trama que imobiliza as reais condições do 
professor participar de atividades de formação continuada. 

P4: Interrompe 

P4: E mais, quando quem participa não é só quem está lá na secretária, nós nem 
somos avisados, hoje fica mais difícil esconder pois tudo é divulgado na 
internet, mas antes tudo ficava só entre o grupo que faz parte do jogo de 
interesses políticos e pessoais.  

 



 
 

159 

PP: Espero que esta formação nos possibilite repensar estas questões e de 
alguma forma apontar soluções possíveis. É um desafio, mas acredito que 
debater, pensar no coletivo pode ser muito mais proveitoso. Como já disse 
nós professores precisamos fortalecer espaços coletivos de estudos, de 
formação, precisamos ser protagonistas em nossos processos formativos. O 
protagonista assume o papel principal na trama e nós muitas vezes 
secundarizamos o nosso papel então, o que me fez pensar numa pesquisa que 
nos envolvesse num momento formativo como esse? É pensar que podemos 
construir juntos, se ficarmos apenas nas reuniões de sindicato onde só 
reclamamos e nos ACs que são apenas para corrigir atividades, trabalhos e 
provas ficaremos sempre no mesmo lugar, eu acredito que se fortalecermos 
esses espaços de diálogos, estudos no espaço da escola podemos encontra 
meios para transformar as nossas práticas.  

PP. Vamos discutir sobre o conceito que faz parte do tema da nossa de 
formação Problematização nas práticas de ensino de Ciências naturais na EJA. 
Vamos usar a dinâmica CONCORDO X DISCORDO. Os slides a seguir vão 
nos orientar nossa discussão e a cada tópico o slide Concordo x Discordo 
parecerá e vocês vão colocar as opiniões de vocês. Preciso que participem, a 
fala de vocês é essencial. Os slides vão nos orientar na discussão, gente não é 
uma apresentação é um diálogo! 

PP: O professor Delizoicov, professor e pesquisador afirma que: 

É consenso entre professores, a importância que a atividade de resolução de 
problemas representa para o processo de aprendizagem. Parte considerável 
do planejamento e execução das nossas aulas a ela é destinada. Do mesmo 
modo, a orientação básica fornecida para que o aluno se aproprie do 
conhecimento que está sendo abordado no particular tópico ensinado 
resume-se, na maioria das vezes, à resolução de uma lista de problemas e 
exercícios, quer especialmente preparada, quer simplesmente retirada do 
livro texto adotado.  

PP: Concordo X discordo?  

P10: O diálogo é essencial quando trabalhamos com a EJA. Eu utilizo a lista de 
exercício para trabalhar com meus alunos, mas não apenas entrego uma lista 
como vejo muitas vezes alguns professores e pouco exploram o conteúdo. A 
lista de exercícios de resolução de questões deve ser utilizada como forma de 
explorar o conteúdo e avaliar o processo. É preciso que as questões sejam boas e 
não apenas decorebas. 

P4: Com certeza, desde que a gente não se perca do conteúdo. As listas com 
questões para resolução são utilizadas sempre e nas aulas na EJA sempre, mas a 
correção é coletiva, é onde a gente discute as questões. 

PP: O professor deve saber elaborar situações problemas e não apenas criar 
uma mera pergunta em que a resposta está pronta no livro didático, mas que 
leve o aluno a refletir, a levantar novas questões. CONCORDO X 
DISCORDO? 



 
 

160 

P8: A correção coletiva anterior a correção feita pelo professor é fundamental, 
não para buscar respostas padronizadas, mas que demonstrem que o aluno 
precisou pensar para responder. 

PP: Existem outros sentidos para o termo problematização que, não excluindo 
o de resolver exercícios, essas atividades articulam-se e apontam para o 
planejamento e desenvolvimento de atividades que não se resumem aquelas 
que tradicionalmente uma lista de questões com respostas predeterminadas 
por uma apostila ou pelo livro didático.  

PP: Vamos conhecer um pouco sobre Gaston Bachelard.  Foi um filósofo que 
nasceu em Bar-sur-Aube no seio de uma modesta família, o seu pai era 
sapateiro. Após acabar os estudos secundários trabalha nos correios de 
Remiremont até 1906 e mais tarde em Paris entre 1907 e 1913. Embora trabalhe 
cerca de  60 horas por semana em Paris, reinicia os seus estudo e licencia-se 
em matemáticas em 1912. Pretende então vir a ser engenheiro de telegrafia. 

Bachelard desenvolve uma reflexão muito diversificada sobre a ciência. Para 
além de filósofo, crítico, era cientista e poeta. A publicação das obras revela 
esta oscilação de interesses a filosofia das ciências, a lógica, a psicologia e a 
poesia. Os seus trabalhos no domínio da epistemologia continuam a ser de 
grande relevância para a compreensão dos problemas científicos 
contemporâneos. A sua ideia principal é que no futuro o conhecimento se 
baseará na negação do conhecimento atual.   

(disponível em http://afilosofia.no.sapo.pt/10bachelard.htm) 

 

Para Bachelard o sentido filosófico para a problematização parte das seguintes 
proposições: 

 O Conhecimento científico é historicamente construído. 

 Todo conhecimento é resposta a uma questão. 

 A forma como se constrói um problema é fundamental? 

 Questionar os conhecimentos e saberes prévios é essencial? 

 Avançar para além dos saberes do senso comum. 

 A insuficiência da resposta provoque e inquiete a novas buscas. 

 

Concordo X Discordo: 

P1: Concordo. E para que tudo isso venha ser considerado, a forma como 
apresentamos o conteúdo, exploramos o assunto, a forma como a aula é 
conduzida, e confesso não é simples e nem fácil. Sinto que precisamos estudar 
mais, pesquisar sei lá, a gente usa alguns termos sem entender de outras 
formas, pelo que ouvimos falar de problematizar ficamos sempre no levantar os 
conhecimentos prévios dos alunos, perguntar, sondar o que eles sabem ou não 
sabem. 

http://afilosofia.no.sapo.pt/10bachelard.htm
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PP: Vocês consideram que é preciso esclarecer que o conhecimento científico 
foi historicamente construído? 

P2: Sabemos que todo conhecimento envolve pesquisas, estudos, investigações 
e tudo isso acontece de acordo a necessidade de um dado momento, portanto, 
nada é solto, tudo tem uma razão de ser tem uma história. Sempre em minhas 
aulas gosto de mostrar para os alunos as descobertas que os cientistas fizeram 
em um momento, que importância teve e que doavam anos de suas vidas 
investigando algo até que chegassem ao resultado, a comprovação daquilo 
cientificamente.  

P1: Eu nunca parei para pensar nessa coisa de história do conhecimento 
científico, confesso que para mim é algo novo. Sempre comecei a aula 
levantando com questões o que eles sabem sobre o assunto sempre a partir do 
conteúdo, nunca parei para pensar na história do conhecimento para apresentar 
o aluno. 

PC1: Com certeza na EJA é muito importante que em nossas aulas a gente 
considere a importância que o conhecimento prévio tem na vida e na 
aprendizagem mas para que ele aprenda sabemos que temos que explanar bem 
o conteúdo, com uma linguagem clara, para que ele não fique só naquele senso 
comum mas aprenda o conteúdo de ciências. Eu valorizo isso em minhas aulas. 

PP: Para Freire (1994) problematização envolve o reconhecimento das 
contradições e antagonismos da sociedade e assumindo seu papel frente à 
realidade como sujeito transformador onde se supõe um diálogo crítico, 
significativo e libertador ao contrário da prescrição que tem um sentido 
alienador e impositivo. A educação problematizadora/libertadora tem que ser 
forjada com o sujeito, e não para ele a qual a superação da arbitrariedade 
consiste em humanizar-se através da conscientização rompendo com a 
sectarização e desmitificando a realidade de injustiças e submissão. Freire 
(1994) 

PP: Concordo x Discordo 

P10: As aulas de ciências envolvem muitas questões e problemas da própria 
comunidade, as vezes fazemos encontros com a comunidade, campanhas de 
conscientização sobre a dengue é sempre idealizada pelos professores de 
Ciências. Nessa ultima unidade estudando sobre o Sistema Nervoso o livro 
trouxe uma proposta para discutir o tema drogas. Acredito que em todos os 
livros. Alguns colegas disseram que não vão trabalhar o tema pois não tem 
tempo e não acreditam que seja obrigatório. Eu acredito que seja importante a 
presença do uso abusivo ou indevido de drogas sejam elas lícitas ou ilícitas é 
uma realidade nas famílias dos alunos, ou na própria vida. E elas afetam a vida 
do ser humano, o sistema nervoso sofre todas as alterações que uso pode 
propiciar e vejo que partir dessa temática de forma que o diálogo, a troca a 
discussão sobre os problemas sociais que envolvem as drogas deve ocorrer na 
escola. 
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P9: Concordo com Freire, é preciso sim contextualizar, olhar para o local onde 
está a escola, onde o aluno vive. O fato de sua rua ou sua comunidade não ter 
água encanada, rede de esgoto é um problema social, como vou apresentar um 
conteúdo como água, saneamento básico sem ouvir suas questões e leva-los a 
perceber que seu papel como cidadão deve ser bem exercido para que sua 
realidade mude. 

P4: Concordo que o conhecimento deve libertar o indivíduo da alienação 
política, principalmente quando falamos de EJA, mas ao meu ver, o conteúdo, o 
conhecimento científico, a aula deve ser dada e o conteúdo o mais valorizado. 
Vejo muitos professores vomitando esse discurso de esquerda e passam as 
aulas só nesse discurso, na falação e conteúdo mesmo esse que aprova em 
concursos e nos vestibulares nada. É importante que o aluno tenha essa 
formação política sim, mas esse não deve ser o foco das aulas.[..] 

P6: Freire criticou a educação bancária que ver o aluno como um depósito e o 
professor sabe-tudo deposita ou transmite o conhecimento e acabou. E não 
consigo pensar numa aula onde o professor passa o tempo todo falando, 
falando e os alunos copiando e fazendo exercícios. O pior é que nossos alunos 
estão tão adaptados a essa transmissão mecânica que quando propomos uma 
nova maneira de trabalhar eles estranham. A colega não está errada não o foco 
deve ser o conteúdo sim, mas, não apenas o conteúdo e a forma como ele está 
sendo trabalhado e eu não consigo ver o pensamento de Paulo Freire assim, na 
verdade isso mostra que precisamos estudar mais. [..] 

PP: A problematização na teoria freireana assume um sentido mais amplo 
que envolve aspectos políticos, econômicos, sociais e humanos. A superação 
das contradições e antagonismos da sociedade decorre da capacidade crítica 
dos sujeitos de problematizar a realidade e se assumir como agente 
transformador. Está evidente que o conhecimento científico/ conteúdo é de 
extrema importância nesse processo, mas, precisamos fazer com que o aluno 
repense seu papel na sociedade, quem ele é, que a condição histórica de sua 
comunidade pode ser mudada através de sua atuação política que não se 
limita a política partidária, mas no sentido de exercício da cidadania. 

Este processo se caracteriza pela articulação das situações envolvidas nos 
temas e deve ser planejado de modo que sejam explorados os conteúdos 
numa dimensão problematizadora ou ficamos na mera transmissão, alunos 
copistas, memorizadores de termos, nomenclaturas, mas que não tem 
significação alguma, não é verdade?  

E como vamos lidar com problematização na prática? Em nossas aulas, no 
concreto? Como posso pensar não uma técnica, mas uma orientação para 
organizar o trabalho pedagógico? Existe uma proposta metodológica 
desenvolvida pelo professor Demétrio Delizoicov e colaboradores no sentido 
de organizar esse trabalho pedagógico. Essa proposta é denominada de Três 
momentos pedagógicos: i: Problematização inicial; ii: Organização do 
conhecimento; iii. Aplicação do conhecimento. 
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Problematização Inicial: Apresentam-se questões ou situações reais que os 
alunos conhecem e presenciam e que estão envolvidas nos temas. 
Apresentam-se situações reais que os alunos conhecem e presenciam, e que 
estão envolvidas nos temas, e que também exigem a introdução dos 
conhecimentos para interpretá-las. 

Organização do Conhecimento: Os conhecimentos selecionados como 
necessários para a compreensão dos temas e da problematização inicial são 
sistematicamente estudados neste momento sob a orientação do professor. As 
mais variadas atividades são empregadas neste momento de modo que o 
professor possa desenvolver os conceitos científicos identificados como 
fundamental para uma compreensão aprofundada das situações que estão 
sendo problematizadas. É neste ponto que a resolução de problemas de lápis 
e papel pode desempenhar sua função formativa na apropriação de 
conhecimentos específicos. 

Aplicação do conhecimento: Momento que se destina a abordar 
sistematicamente o conhecimento incorporado pelo aluno, para analisar e 
interpretar tanto as situações iniciais que determinaram seu estudo quanto 
outras que, embora não estejam diretamente ligadas ao momento inicial, 
possam ser compreendidas pelo mesmo conhecimento. Consolidação do 
conhecimento.  

PP: Ainda vamos desenrolar isso numa aula-intervenção que vocês irão 
elaborar. Não se tratam de modelos estanques ou de um enquadramento 
metódico, mas é uma proposta para orientar o trabalho pedagógico de forma 
que a problematização seja o eixo orientador de todo processo ensino-
aprendizagem, sempre pode e deve ocorrer uma constante movimentação da 
reflexão e do levantamento de dúvidas e de questões, essa é a proposta do 
Delizoicov que agrega as dimensões epistemológicas e filosóficas de certa 
forma.  Concordo X discordo? 

P10: Eu achei bem interessante, uma possibilidade de organização do trabalho 
de forma mais aberta, mais flexível e tem o diálogo como base. Começo 
entender problematizar de uma forma mais alargada.  O sucesso dessa e de 
qualquer proposta também vai depender do nível da turma e do 
comportamento em sala de aula.  

P4: Eu vou ser chata mais eu falo o que penso, sou bem sincera viu, estão no 
direito de discordar, acho interessante até! Já disse isso, embora me pergunte o 
tempo todo são tantas inovações em metodologias que a cada época surgem na 
educação e o que tem sido eficiente na melhoria da qualidade do ensino? Teve 
uma época que passamos o ano todo fazendo cursos para trabalhar com o 
construtivismo e só vejo a cada dia os jovens chegarem ao Ensino Médio sem 
serem alfabetizados. A escola pública que temos hoje é bem diferente da que 
estudamos a trinta ou quarenta anos atrás. É preciso acompanhar a mudança do 
mundo, a escola não acompanha e ao mesmo tempo cria tantas pedagogias e 
me indago o que tem acontecido com a escola hoje que os alunos em sua 
maioria não aprendem? Eu sei que nossas políticas públicas são ineficientes, o 
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professor é mal pago, se desdobra entre várias escolas, e aqui por vários 
municípios (risos) a pouco perdemos colegas nessas viagens pois para garantir 
um salário melhor tem que rebolar. E aí vem tantas metodologias, tantas coisas 
e nada resolve.  

P14: Sempre me vejo fazendo a mesma pergunta que colocou. Vejo isso como 
coordenadora no fundamental e como professora na EJA. Os alunos não são os 
mesmos, isso é fato, mas vejo tantas metodologias, professores bem formados, 
escolas com melhores estruturas que na minha época e infelizmente, a cada dia 
o número de analfabetos funcionais aumentando principalmente na EJA e no 
Ensino Médio, aí a gente se sente de mãos atadas. E também muito professor 
festeja quando não tem aula, andam cansados, estressados, realmente a carga 
horária é cansativa. As vezes dá um desânimo, será que a escola pública ainda 
tem jeito? Eu fico com essa questão na cabeça cada vez que participo de 
momentos como esse.  

P9: Acredito que a escola sim precisa se transformar, essa proposta apresentada 
é muito boa, mas eu discordo com P4, a questão não é só a escola. Esses alunos 
que estão na EJA infelizmente enfrentaram péssimas condições 
socioeconômicas. Seus pais mal conseguiam sustentar a casa, as políticas de 
inclusão para muitos eram inexistentes para outros acomodar-se naquela 
condição foi mais fácil. Enfim são tantas questões externas a escola, o problema 
não está na inovação metodológica, mas nas condições de vida, de mundo e 
sociedade que estamos enfrentando. Nós que trabalhamos com a EJA ouvimos 
suas histórias, seus dilemas e problemas diariamente, e se eles chegam na escola 
e o professor só usa a lousa a noite toda, e a merenda? Eles dizem para a gente “ 
Professora trabalhei o dia todo no sol descarregando caminhão, tomando sol em 
moto-táxi e chegamos aqui e a merenda é só suco e biscoito, mingau, canjica? 
Com fome não me concentro e não dá tempo ir jantar! Escuto isso com lágrimas 
nos olhos e uma dor no coração. Eles copiam, mal leem o que copiam e ainda 
veem isso como aula e depois fica o tempo todo naquele pessimismo de que a 
educação pública é falida, mas não se da conta de que muitas questões externas 
a escola acabam afetando o andamento dela e que nós precisamos ser mais 
participativos. ( suspiros). Nosso sindicato só se reúne para campanha salarial, 
mas para discutir as condições de trabalho, a autonomia da escola, as questões 
políticas, para isso não acontece mobilização. Isso me deixa indignada! 

PP: Vamos começar com uma discussão sobre os três momentos pedagógicos 
que discutimos no encontro anterior e vamos relacionar com a proposta do 
Caderno de Ciências Naturais para a EJA disponibilizado nas escolas pelo 
MEC. Vocês tinham conhecimento desse material, já foi apresentado a vocês 
antes da postagem do material da formação no email de vocês? 

P2: Até o momento não sabia. 

P3: Certa vez a coordenadora comentou no AC sobre algum material, mas esse 
caderno eu não conhecia não. 

P1: Não sabia da existência do mesmo. 
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Obs.: Enfim todas responderam que não sabia da existência desse material. 

PP. A organização dos três momentos pedagógicos propõe uma metodologia 
de ensino que a problematização atravessa todos os momentos. O que dizem 
sobre isso? Como vocês avaliam essa proposta de planejamento?  

P8: Essa forma de organização na verdade se aproxima de alguma forma do que 
fazemos ao levantar os conhecimentos prévios, isso não EJA é muito 
importante. Já estas etapas de organização e aplicação do conhecimento estava 
lendo em casa e simplificaria muito nossos planos de aula,  as vezes tentamos 
trabalhar com ações parecidas, mas o tempo das aulas que agora são de trinta e 
cinco minutos pois cortaram o adicional noturno, é uma proposta que 
trabalharíamos nesse caso numa semana Problematização Inicial e nas próximas 
as demais etapas, acho que prolongaria muito a apresentação do conteúdo, 
ficamos entre a cruz e a espada, temos um plano anual para cumprir. 

P4: É por isso que não vejo tanta possibilidade de fazer uma aula diferente da 
expositiva e das atividades, quando são aulas germinadas ainda dá, mas 
quando é em trinta minutos não se consegue fazer nada além de uma 
explanação rasa do conteúdo e algumas atividades e correção. 

P10: Quando eu estava lendo esse Caderno de Ciências Naturais eu vi que o 
que eles propõem com essa distribuição de carga horária, falta material, não 
temos um laboratório no município, ou seja, o que o MEC propõe o município 
não oferece as condições mínimas. Por isso não podemos nos acomodar, 
estamos amparados na lei e precisamos cobrar outras condições para trabalhar 
na EJA.  

PP: Vamos a leitura do Caderno de Ciências Naturais. Leitura: Páginas 109 a 
112  

PP: A problematização desperta o senso investigativo do aluno. Concordo X 
Discordo? Gostaria que todas falassem. 

P9: Posso falar a partir da minha experiência, falamos muito em uma aula com 
mais diálogo e procuramos fazer isso. Levantar questões para o debate, mas, 
percebo que os alunos acabam participando de forma muito rasa, não estudam 
o conteúdo, fica sempre na aula expositiva que apresentamos e não dão 
continuidade em casa e vejo que quando falam ficam mais expondo coisas que 
acontece em sua casa e não relacionam com o conteúdo aí é que eu entro de 
alguma forma “ podando” algumas falas para dar foco ao conteúdo. Mas por 
outro lado eu fico aflita me questionando se é a forma como trabalho? Como 
poderia melhorar minha prática, meu relacionamento com eles [...] sei lá, são 
tantas questões que nos angustiam e me pergunto se algum dia encontraremos 
resposta. 

P4: Gente sabemos que o senso de investigação é despertado em dois ou três de 
uma turma de trinta. O que na verdade acontece é que muitos estão ali 
querendo concluir os estudos apenas e falam o tempo todo que não tem tempo 
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de estudar em casa. Nós queremos muito aulas que despertem esse interesse em 
pesquisar, em buscar, mas infelizmente, os alunos mal leem, não sabem 
escrever, são copistas, não posso parar para alfabetizar alunos que estão com 25 
anos fazendo os últimos eixos do ensino fundamental. Então eu digo, como 
despertar esse senso investigativo em alunos nessa condição. Algumas turmas 
que entro os mais velhos nem abrem a boca e a turma mais jovem tem assunto 
para tudo, menos para o conteúdo da aula. 

PP: Não somos inocentes. Sabemos de todas as problemáticas que circundam 
a escola hoje, entretanto não utilizar o momento da aula da melhor forma 
possível é desacreditar e perder a esperança de podermos transformar essa 
realidade. Eu acredito que a escola pública é espaço político propício para 
promover mudanças, portanto, precisamos fortalecer a capacidade 
investigativa, a pesquisa, como dizia Freire “ A Leitura do mundo deve 
preceder a leitura da palavra.”  

P8: Eu compreendo o que P4 diz, mas tenho uma opinião sobre isso, chegamos 
ao século XXI e não podemos aceitar que as aulas serão iguais a de 30 anos 
atrás. Hoje o aluno tem vídeos ensinando tudo na internet, encontra 
informações em todo lugar, nós professores temos que ser uma figura 
importante na vida deles. Nós somos sim mediadores, são nossas intervenções 
que vão dar ao aluno base para questionar tudo, querer saber mais, entender 
que informação e conhecimento são coisas diferentes. E isso precisa ser 
considerado; As aulas hoje tem que ter participação, problemas, hipóteses, 
enfim, eles precisam saber pensar criticamente em meio a essa era onde se 
acredita que bastam usar os dois polegares para utilizar o celular. A escola 
enfrenta uma competição desleal e se não estudarmos caminhos de modificar as 
nossas aulas, perderemos território para esse mundo das mídias virtuais. 

PP: Seguindo nossa programação, vamos planejar agora uma aula, uma 
intervenção dentro do conteúdo de vocês para realizar com uma das turmas 
da EJA que vocês lecionam.  

P8: Mas vamos escolher uma única turma para trabalhar não é?  

PP: Com certeza podem selecionar uma turma, eu acho importante que 
possam ter essas reflexões que estamos levantando aqui na prática, sei que 
estamos na reta final do ano letivo, mas gostaria que fosse possível realizar 
essa aula.  

P10: Estamos trabalhando com o conteúdo Sistema Nervoso, pelo menos lá na 
escola, é o plano de curso do município e a sequência do livro, se o grupo 
concordar poderíamos planejar essa intervenção com o Tema Drogas, quando 
estava trabalhando o conteúdo questionei a minha turma sobre temas 
relacionados e apareceram muitas questões sobre drogas inclusive lendo o livro 
Aprendendo e Ensinando Ciências, a proposta de trabalho da página 89 sobre 
drogas nos dá boas ideias, claro que podemos fazer as adaptações conforme a 
realidade de cada escola e de cada turma. 
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P7: Verdade, quando falamos sobre drogas sempre aguça a participação deles. 
Acredito que esse tema está bem presente na realidade, estamos explorando o 
assunto de sistema nervoso, trabalhei apenas um texto complementar que 
falava sobre drogas e mais nada, mas agora nessas ultimas aulas já que só 
vamos planejar para uma turma é interessante mesmo.  

P4: Eu estava pensando em trabalhar com o tema Reciclagem e 
Sustentabilidade, mas agora ouvindo vocês falar sobre esse tema no início da 
unidade até falamos sobre o assunto, mas nada tão aprofundado, acredito que 
seja do interesse deles, mas vou selecionar uma das minhas turmas para realizar 
essa intervenção, pois infelizmente, tem turmas que não dá para trabalhar. 
Podemos nos organizar em duplas para planejarmos, assim ficaria melhor 
compartilharmos as ideias.  

P2: Eu tenho dificuldades em trabalhar esse tema. A realidade da comunidade 
onde minha escola está inserida é barra pesada. Até escutamos ameaças dos 
alunos muitas vezes. É preciso ter conhecimento e cuidado na hora de abordar 
uma temática tão polêmica. 

P3: Não sei se a essa altura do ano letivo posso contar com uma participação 
maior, pois as notas já estão praticamente fechadas, mas, com certeza será um 
desafio muito grande trabalhar com esse tema. 

PP: Vocês podem escolher outra temática. 

P3: Eu pensei, mas acredito que será interessante para a turma que pretendo 
desenvolver a intervenção, seria bacana se ficarmos om o tema Drogas. Vou 
selecionar uma, tem outras que prefiro não comentar ( risos) 

PP: Como já discutimos sobre a importância da problematização como uma 
perspectiva inovadora para as aulas de Ciências. Foi selecionado o tema 
drogas para trabalhar; conte como foi a realização desta atividade, neste 
momento após os diálogos de vocês com suas turmas, o que vocês têm a 
dizer? 

P3: Eu planejei sim a aula, iniciamos com uma conversa sobre o que eles sabiam 
sobre drogas, o que já tinham escutado. Coloquei para ele que sabia que em 
nossa comunidade tinham diversas famílias envolvidas com problemas em 
virtude das drogas. Então os alunos começaram a se abrir e participar, mas não 
fiz com todas as turmas, escolhi uma específica por causa do tempo curto e a 
turma que eu sei que tem pessoas que vivem num local do bairro que é bem 
foco da coisa.  

P14: Eu iniciei esse momento com o diálogo também, acabei enxugando 
algumas coisas para tentar responder algumas dúvidas deles, alguns diziam 
que ouvia falar sobre drogas, mas não na escola assim, o que sabiam era o que 
ouvia dos vizinhos, das ruas. 

P6: Eu também trabalhei com essa questão dos medicamentos. As vezes vejo 
eles falando de medicamentos que tomam sem ter passado pelo médico. Alguns 
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viciados em analgésicos. Eu comecei apresentando um vídeo sobre alguns 
medicamentos e sua ação sobre o organismo. Depois fomos para uma lista dos 
principais tomados. A partir daí expomos alguns slides e em seguida fizemos a 
dinâmica do painel integrado sobre os efeitos. O tempo com eles na zona rural 
ainda é mais curto fica difícil fazer algo mais amplo. 

P5: Os meus alunos, pelo menos as turmas que trabalho já tem mais idade, 
então comecei trabalhando com o tema de Sistema nervoso, e eu iniciei esse 
tema Drogas com alguns questionamentos e pedi para eles pesquisarem sobre 
um ou dois tipos de drogas desde as proibidas e liberadas e aí vão apresentar 
um seminário e no final ficou de ir um ex. usuário para falar sobre a própria 
vida, a experiência, que usou drogas e como foi que conseguiu sair das drogas. 

PP: Quais as contribuições que essa dinâmica possibilitou para as aulas de 
vocês? 

P4: Com a turma que selecionei para trabalhar com essa metodologia, foi muito 
produtivo. Dialogamos inicialmente, passamos uma aula inteira discutindo o 
tema. Mas, essa turma que selecionei são pessoas maduras, que tem 
compromisso e estão ali por querer algo, já outras que tenho posso lhe afirmar 
que nem tento uma metodologia como essa, qualquer possibilidade de diálogo 
em algumas turmas vira baderna. 

P8: O que B. colocou faz todo o sentido. Com as duas turmas que trabalho com 
Ciências lá na escola foi complicado essa parte da conversa, eles não sabem se 
portar diante de uma sala de aula para dialogar, só param quando estão 
escrevendo, então eu iniciei pedindo uma redação sobre o que eles sabiam sobre 
o tema. Nas duas aulas do outro dia eu exibi o documentário do Doutor 
Dráuzio Varela e lancei algumas questões em cima do documentário para eles 
responderem em dupla e depois cada dupla comentar suas respostas, esse 
momento foi bom apesar da bagunça, sempre um ou outro faz uma graça e 
perturba, e no final solicitei uma nova produção escrita sobre o que 
aprenderam. Vou comparar os dois textos dois. Infelizmente se não ter 
momentos assim para escrever, ocupar eles de alguma forma, com essas turmas 
não consigo fazer outras coisas não. 

P10: Vou colocar a minha opinião. Pode ser que eu esteja errada, mas eu penso 
que não. O fato de você ter usado mais atividades escritas diante da condição 
da turma não significa que você não aplicou a metodologia, mas problematizou 
através de atividade escrita, a questão é como exploramos as questões depois. 

PP: Pessoal, vou continuar batendo na mesma tecla, uma proposta 
metodológica foi apresentada, não uma técnica ou receita, mas o que é preciso 
que as leituras e discussões que temos feito nestes dias, é que a gente consiga 
perceber a problematização além do método dos três momentos, mas como 
uma perspectiva dialógica para nossas aulas. Para transgredir os limites da 
mera transmissão e conseguirmos reestruturar as nossas aulas e nos atentar 
para o compromisso político que é o ato de educar, para levar a compreensão 
dos nossos alunos que eles podem e deve questionar a realidade, perceber as 
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desigualdades sociais e as questões sociais e quem tem uma razão e não 
apenas é assim pois Deus quis que fosse assim. 

P9: É isso que eu acredito que encontramos os limites para problematizar. Isso 
requer conhecimento aprofundado do professor, saber abordar o conteúdo de 
forma que não fique aquela repetição cansativa. Posso dizer, pois sou 
professora, mas vejo muitos colegas passar o ano colocando conteúdos na lousa, 
alunos copistas reproduzem, mal respondem as atividades pois poucos são 
alfabetizados e passam o ano empurrando. Esse aluno vai enfrentar o mercado 
de trabalho como? Esse aluno está aprendendo o que mesmo? 

P10: Eu entrei com o tema tendo como base o conteúdo de sistema nervoso. 
Após o conteúdo eu usei duas aulas para assistir um filme, Diário de Um 
Adolescente, discutimos o filme e por fim eles narraram sua percepção sobre o 
que aprenderam e se algo mudou em suas concepções sobre as drogas, 
principalmente as lícitas. Antes do filme distribuímos a sinopse e um texto 
informativo falando de algumas drogas e seus efeitos. Exploramos esse texto 
depois.  

P6: Eu e P9 planejamos juntas. Acredito que como todo mundo nós usamos dos 
questionamentos antes. Preparamos slides sobre algumas drogas, as lícitas e as 
não lícitas. Pedimos que no final faríamos cartazes contendo uma campanha 
contra as drogas. Eu desenvolvi com minha turma, foi bem interessante, apesar 
de apenas uma parte ter participado, se envolvido, alguns não quiseram 
participar, outros falaram muito. Já o momento dos cartazes percebi que todos 
se moveram e argumentavam.  

P9: Realmente organizamos assim, trabalhei com duas turmas, utilizei a 
produção dos cartazes para ajudar aqueles que estavam com pequeno déficit 
nas notas, o envolvimento das turmas com o tema foi muito grande. Esse tema 
quando é trabalhado nas periferias causam muito impacto, é bem comum no 
local onde eles moram, inclusive um aluno no fundo da sala retrucou, “ 
professora os patrões aí fora não vai gostar muito desse papo não”, mas, 
continuei a aula, não deixei me intimidar, no final os alunos se envolveram na 
produção dos cartazes, com exceção apenas deste que retrucou. 

P12: Começamos com a Tempestade Cerebral sobre o tema Drogas. A maior 
parte da turma contou algum caso de envolvimento na família. Após esse 
momento expomos o documentário Mente Escura que fala sobre as drogas e 
seus efeitos. Nas aulas seguintes os slides que montamos sobre nomes das 
drogas os do senso comum e os nomes científicos. No final contamos com o 
depoimento de um ex – usuário sobre como foi sua entrada no mundo das 
drogas e como conseguiu vencer o vício e hoje busca um estilo de vida 
saudável. 

P2: A proposta dos três momentos é uma forma mais clara de organizar, 
planejar as aulas, eu disse isso a coordenadora. 
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PP: Busquem espaços no Acs de vocês e sejam multiplicadores, estudem com 
os colegas esta proposta, não apenas como um método, mas com uma 
perspectiva nova para o ensino de ciências e demais áreas também. 

P3: Eu também vejo que de certa forma torna aula mais interessante, mas, 
infelizmente não podemos trabalhar com todas as turmas assim, algumas vezes 
me sinto mais uma alfabetizadora, como posso apresentar o conteúdo com uma 
turma de quase quarenta alunos que não sabem ler e escrever e nem conseguem 
uma explicação de como chegou naquela série sem saberem ler.  

P14: Verdade esse é o problema maior, além de indisciplina e esses que não 
sabem ler. 

P9: É o que digo, não gosto de ficar apontando A ou B, mas digo o que acontece, 
alunos saindo do fundamental I, a base e vão para o fundamental II não sabem 
ler e escrever, passam anos ali e quando o problema não se resolve aquele aluno 
vai para EJA. Isso não resolve o problema. Fico indignada com essas coisas.  

P4: É o que eu digo. Sabe gente, eu tinha anos de sala de aula após o magistério, 
fiz a graduação e vivo me perguntando se de fato essas pedagogias funcionam. 
O mundo das teorias pedagógicas as vezes se distanciam tanto da nossa 
realidade. 

PP: Já que você questionou falando de sua experiência, me sinto a vontade 
para falar a partir da minha, não é uma vasta experiência, estou na educação 
desde 1999, quando conclui o magistério, em 2003 prestei vestibular para 
Pedagogia de alguma forma acreditava que fazendo Pedagogia eu ia 
encontrar melhores maneiras de trabalhar que resolvessem as questões como 
indisciplina, evasão, dificuldades de aprendizagem. Ao longo do tempo e do 
amadurecimento, das leituras, participação em eventos e cursos e 
principalmente nossas experiências como professor percebi que não 
encontraria “O método”, trabalhamos com seres humanos, subjetivos, cada 
um com suas histórias de vida e para isso não existe um manual. Buscamos 
nos estudos da sociologia, da psicologia, da linguística etc. compreender 
melhor quem é o nosso aluno. E isso requer uma compreensão política e 
filosófica de quem somos no mundo e o que queremos.  

P4: E as questões políticas tambem, em minha opinião, as questões políticas 
principalmente. 

PP: Com certeza, as questões sociais e políticas estão entrelaçadas não é 
mesmo?   

PCP: Vemos isso no cotidiano das escolas. Direção, coordenação sem 
autonomia, tem que cumprir a rica a cartilha da secretaria e isso é reflexo de 
como a política partidária interfere no andamento da escola e das próprias 
decisões. Agora eu vejo muito tambem do professor. Não sou a heroína, mas 
luto para fazer o meu trabalho com qualidade, não abaixo a cabeça para tudo 
não, aquilo que eu vejo que não auxilia no desenvolvimento e aprendizagem eu 
contesto, não aceito mesmo.  



 
 

171 

PP: Vamos separar a sala em três grupos para organizar a discussão do artigo 
Problemas e Problematizações. Os materiais que foram postados no email e 
em nosso grupo no facebook.  

PP: Não vamos ler o texto na íntegra, que já fez a leitura em casa percebeu 
que tinha alguns exemplos da Física. 

Tempo de 1 a hora para leitura dos tópicos divididos no artigo para discussão 

PP: Para orientar nossas discussões vamos utilizar a dinâmica CONCORDO X 
DISCORDO  

PP: Segundo o autor, As atividades de resolução de problemas são 
fundamentais nos processos de ensino-aprendizagem de Ciências e esse é um 
dos sentidos que se atribuem ao termo “Problematização”. Concordo ou 
discordo???  

P10: Desde que iniciamos temos falado sobre a importância do diálogo nas 
aulas, da troca e a resolução de problemas com atividades não aquelas 
decorebas. O que é isso? Mas que fazem o aluno compreender a função, a 
importância, no meu ver não adianta o professor buscar uma aula dinâmica que 
consiga levar seus alunos a pensar sem ter o domínio do conteúdo e que saiba 
elaborar as atividades. Fazer uma aula pautada na problematização e ficar 
enchendo a lousa de exercícios decorebas aí é desfazer de tudo que já 
discutimos. 

P12: Eu penso como P1, mas faria uma ressalva, na escola em que trabalho os 
alunos chegam em sua maioria na EJA sem saber ler e escrever, mal 
interpretam, como vou utilizar uma atividade dessa num nível mais complexo?  

P10: Sabemos sim que tem alunos não sabem quase nada, essa é uma realidade 
que enfrentamos a cada dia, as vezes me pego perguntando que lugar é esse 
que vem se tornando a escola. Alunos passam anos e não conseguem o básico 
que é ler, escrever, interpretar, realizar operações matemática básica. Mas não 
posso negar a eles outras possibilidades de aprendizagem, mas eu sei que 
muitas vezes ficamos numa paranoia, vamos trabalhar o conteúdo ou ensinar a 
ler e escrever, é difícil. 

P1: É difícil mesmo, eu convivo com esse dilema todos os momentos em que 
vou planejar. As vezes nos frustramos. 

PP: Embora a escola pública hoje enfrente inúmeros desafios, não podemos 
negar ao aluno a oportunidade de compreender sua realidade social, questionar 
as circunstâncias e não aceita-las como fatalidade, mas como reflexo da 
corrupção, da renda que é distribuída de forma desigual, enquanto a vida 
humana for tratada como um produto e as relações humanas se tornarem 
relações comerciais onde a lógica do ter, do capital dita as regras a realidade da 
escola, da educação pública será essa, mas se procuramos fazendo com 
responsabilidade nossa função como docente, ser pontual, responsável com o 
nosso trabalho podemos contribuir para mudar o quadro, mas, infelizmente nós 
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sabemos que muitos profissionais não assumem seu papel como deveria. 

P13: Isso é verdade, vemos muitos professores arrastando o pé para ir para sala 
de aula, falta e nem avisa, resiste em fazer atividade complementar, usa provas 
repetidas por muitos anos, isso quando os planos de aula não são os mesmos 
dos anos anteriores, aí eu digo, como a educação pública não tende a perder a 
qualidade se muitos docentes não assumem a função com responsabilidade?  

PP: Vamos retomar o foco da nossa questão?  

P2: Nunca tinha pensado em problematização assim de forma mais de perto, na 
prática. Nas Acs, em leitura de alguns materiais sempre surge problematização 
da prática, sempre com referência em Paulo Freire, pela primeira vez estou 
estudando a profundidade que isso tem na prática pedagógica, essa 
organização dos três momentos pedagógicos mesmo nos faz chegar mais perto 
de uma aula com mais diálogo sem deixar de lado a importância que o 
conteúdo, o conhecimento científico tem. Concordo sim, mas não somos 
ingênuas as nossas salas de aulas enfrentam muitos problemas, trabalhamos 
com gente. 

PP: O autor utiliza a filosofia de Gaston Bachelard e afirma que se 
conhecimento científico ele é construído a partir de questões, no processo de 
resolução e que para tanto é preciso saber construir problemas, visto que 
nada é dado, tudo é construído. Concordo ou discordo? 

PPR1: Eu concordo, mas aproveito para lançar outra questão. Será que nossos 
alunos estão preparados para compreender estas questões, desenvolver 
soluções e assim construir conhecimentos? Tenho alguns alunos, aquelas 
turmas de jovens repetentes onde alguns assistem minutos das aulas e saem. 
Não participa das aulas, não respondem as atividades. Esses atrapalham o 
andamento das aulas. Concordo que o professor deve saber construir 
problemas, mas acho que nossos alunos tambem precisam ser preparados para 
resolvê-los. 

P11: As aulas onde usamos essa metodologia com certeza será mais dinâmica. É 
muito chato quando só o professor passa o horário todo falando e os alunos não 
participam. Quando a gente levanta questões, busca ver o que eles sabem aí eu 
vejo a aula fluindo melhor, independente dos grupinhos que não querem nada. 

PP: O autor então destaca que a  problematizar implica em:  

1) A escolha e formulação adequada de problemas, de modo que permitam a 
introdução de um novo conhecimento. 

2) Um processo pelo qual o professor ao mesmo tempo que apreende o 
conhecimento prévio dos alunos, promove a sua discussão em sala de aula, com 
a finalidade de localizar as possíveis contradições e limitações dos 
conhecimentos. 
O que podemos concluir com essas ponderações do autor? Preciso que todas 
participem. 
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P14: Quando ele fala de formular o problema adequadamente, na minha 
opinião, não sei se estou certa, o questionamento deve despertar no aluno o 
interesse em buscar cada vez mais respostas, soluções. O lance de saber dos 
conhecimentos prévios como já falamos antes, é importante para que a gente 
tenha clareza de como e em que nível estão os alunos e como trabalhar.  

Em meu ver, nesta metodologia da problematização, eu acho que o livro 
didático é um dos instrumentos valiosos, mas no caso da EJA os livros não dão 
o apoio devido em termos de conteúdos. Parece mais um resumão e muito mal 
elaborado. A forma como o conteúdo é colocado, atividades e questões são tão 
vagas. Sem contar que a queixa do analfabetismo é geral, na EJA como as 
meninas já falaram a coisa só se agravam, aí o professor se preocupa em dar 
uma aula de ciências mais interessante, mas nem sempre consegue. 

P7: Quando comecei a ler esse texto senti dificuldades, mas prossegui, os 
exemplos da física que ele dava eu ia tomando para minhas aulas de Ciências. 
Tenho pouca experiência no ensino, mas nesses anos que venho trabalhando 
aqui, principalmente com o EJA, eu pensei que o medo de lidar com essas 
deficiências que encontramos em muitas turmas era um desafio para mim, eu 
que estava despreparada, mas, hoje ouvindo as colegas, eu percebo que os 
dilemas são coletivos. As aulas de Ciências nesse modelo da exposição, só o 
professor falando é muito sem graça. Eu vejo que esse diálogo tornam as aulas 
diferente, os alunos encontram abertura para se expressarem. 

P4: Realmente as duas afirmações que estão na questão que lemos, apesar de ter 
lido de forma bem rasa o artigo confesso. Concordo com essas afirmações, 
principalmente aula de ciências, rola muita curiosidade, esse tema drogas 
mesmo muitas questões guardei para trabalhar em outras oportunidades talvez. 
Mas eu bato sempre na  tecla, não gosto de banalizar as coisas sabe, e vejo 
muito isso na educação hoje. Podem me contestar, mas o diálogo que estamos 
falando é cheio do conteúdo,  é para o aluno aprender e do que ele estuda no 
conteúdo a gente puxa os ganchos e faz com que eles olhem para a realidade. 
As vezes vejo muito professor de conversa aqui, acolá nas aulas e não passa de 
enrolação. O tempo de aula do noturno é o mínimo. Então eu acho que 
precisamos cuidar bem disso, de não perder de vista que eles precisam 
aprender o assunto. 

PP: O autor afirma no artigo que Uma atuação docente “nesta perspectiva” 
exige demandas para a sua realização, algumas envolvendo, inclusive, 
considerações nada triviais, dado o nível de exigência que os problemas com 
tais características devem ter, do mesmo modo que o seu tratamento didático. 

P10: O que entendemos com essa fala? O autor deixa claro que problematização 
não se limita a um método. Uma perspectiva de como o professor pensa a 
sociedade, o ensino, a escola, á prática pedagógica. Freire deixa claro que 
precisamos entender a educação como ato político e problematização do ensino 
passa por esse crivo.  
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P2: Infelizmente Fabiana, as nossas queixas parecem repetitivas, mas, a 
corrupção, o descaso com a educação por parte dos nossos políticos isso agrava 
a situação. A EJA teve a carga horária reduzida para não pagar adicional 
noturno aos professores do Município. A escola funciona pela metade, pelo que 
vi não só a minha, os planejamentos voltados só para a EJA acontece de forma 
esporádica, raramente somos ouvidos pela secretaria de educação, aí eu te 
pergunto, aliás, pergunto a todo mundo, como podemos dar essa qualidade as 
nossas aulas em 35 minutos? 

PP: O autor conclui o texto com uma proposta de trabalho para o ensino de 
Física pautado nos Três momentos pedagógicos como trabalhamos 
anteriormente. Gostaria que todas as problemáticas que estão sendo 
levantadas aqui orientem suas reflexões e nos façam pensar como posso 
contribuir para mudanças na educação e promover um ensino de qualidade? 
Como tem sido minha atuação e como tenho vivenciado o ser professor? 
Como seleciono conteúdos, tenho feito meu trabalho com a responsabilidade 
que a minha profissão requer? Vamos pensar depois, e tentar trazer respostas 
em nossas ações como profissionais da educação que somos. 

PP: Hoje vamos dividir a turma em dois grupos vamos retomar a discussão 
sobre o Caderno de Ciências Naturais da EJA. Um grupo vai discutir o tema 
Problematização e Debate e outro grupo vai discutir o tema Situações –
Problemas do Caderno de Ciências Naturais, páginas 109 a 112. Após a leitura 
cada grupo vai expor o que discutiram o que perceberam, enquanto realizam 
a leitura estaremos preparando o lanche. 

PP: Passado o período e extrapolado o tempo que foi de 90 minutos, vamos 
para a discussão? Começamos pelo grupo que vai socializar Problematização 
e Debate. 

P5:: Quando o texto começa falando de problematização ele chama a atenção 
para o fato de que a problematização deve fazer parte do dia a dia das aulas na 
EJA. E é problematizando que o professor leva o aluno a ter um senso crítico. É 
perceber que tudo tem um sentido, uma razão. 

PCCA1: Realmente o livro traz questões que estamos debatendo ao decorrer 
dessa formação. Eu tenho observado em algumas turmas que essa questão de 
abrir mais para o diálogo faz com que ficam sempre calados participar, mas por 
outro lado em turmas indisciplinadas, infelizmente fica chato ficar batendo 
nessa tecla, mas é a realidade, tem turmas que não dá mesmo. [..] 

P6: Quando a gente discutia e chegamos na parte das perguntas 
problematizadoras que são as que devem nem sei dizer, causar um impacto 
maior no aluno, eu fiquei vendo a na maneira como a gente elabora muitas 
listas de exercícios e muitas perguntas do tipo : - O que é isso ou aquilo? Assim 
perguntas decorebas puras. Queremos sim que ele saiba o que é o a coisa, mas 
nem sempre aquela resposta que ele traz para a gente numa lista de exercícios 
significa que ele realmente sabe, a função e que faz parte de sua vida e do seu 
corpo as vezes copia a resposta da apostila ou do livro e esquece.  
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P7: Lendo o Caderno de Ciências Naturais para a EJA a gente fica pensando 
como muitas vezes a aula onde o professor acaba só copiando na lousa e o 
aluno copia no caderno, as vezes é mais cômodo para nós, principalmente com 
a situação das nossas escolas. A gente busca jogar aquele debate, um momento 
que eles participem, mas, como a colega falou, as vezes as turmas não tem 
interesse, bagunçam, conversam, fazem piadas e nem se importam com a aula, 
tem turmas que qualquer atividade em grupo é um “Deus nos acuda”.[..] 

 Então como podemos pensar em debate com uma situação como essa? Eu 
confesso, acabo muito vezes dando a aula expositiva e cobrando os exercícios. 
Com exceções, claro, tenho turmas que apesar de todas deficiências, eles 
questionam, tem curiosidade e aprendem, mas em outras turmas, aquelas que 
selecionam os alunos mais complicados e reúnem numa sala! (risos)  

PP: Nas leituras de vocês, a forma como a problematização é apresentada no 
Caderno de Ciências Naturais, vocês entendem como uma forma de olhar 
sobre  a prática, sobre as questões sociais e que isso sustenta nossas escolhas 
na prática docente ou como uma metodologia? Como um método apenas? 
Para Freire problematização envolve o reconhecimento das contradições 
sociais e por reconhece-las vamos assumindo um papel frente à realidade 
como sujeito transformador onde se supõe um diálogo crítico e libertador ao 
contrário da prescrição, da receita pronta  que tem um sentido alienador e 
impositivo. 

 Com base no que temos discutido nesses encontros, que análise vocês 
conseguem fazer do que o Caderno de Ciências Naturais da EJA aborda sobre 
problematização? 

P2: Eu vejo que o que se apresenta aqui é como uma metodologia mas que está 
presente no que Freire coloca, acho que o que eles trazem é um modo de 
trabalhar questionando, levantando questões para discutir e esse material do 
MEC, assim como muitos outros vem indicar como devemos trabalhar Ciências 
na EJA. Não traz nenhuma referência tipo de Freire, sei lá, a forma como se fala 
é mais um manual de como devemos trabalhar na EJA, mais mesmo assim eu 
acho que é de Paulo Freire que nasce essas propostas. Tudo que lemos que fala 
da EJA sempre traz uma citação, alguma coisa de Freire. Esse aí não traz 
citações não, é um manual mesmo se é que podemos chamar assim. 

P3: Eles dizem que a problematização é uma estratégia para trabalhar de forma 
que abra espaço para que os alunos exponham seus conhecimentos anteriores 
sobre um determinado assunto. Eu concordo com esse ponto, das muitas 
estratégias que usamos para trabalhar, problematização pode ser mais uma. 

PP: A problematização que abordamos nestes encontros de formação não 
pode se limitar a levantar conhecimentos prévios. A gente tem que ampliar as 
questões em nossa cabeça! É preciso lembrar  o que acabamos de ler é latente 
a necessidade de reconhecermos as contradições e antagonismos da nossa 
sociedade e assumir-se em nosso papel. Somos sujeitos transformadores e 
para transformar realidade o conhecimento científico, o conhecimento do 
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conteúdo é essencial, além disso, é preciso compreender as questões sociais e 
políticas. É aí que eu também percebo que a transformação dessa realidade é 
um movimento dialético, a nossa interação coletiva nos oferece meios de 
autotransformação e ao mesmo tempo geramos transformações ao meio 
externo. E a gente se modifica, muda nossa maneira de pensar, revermos 
nossas visões equivocadas quando dialogamos, nos permitimos ouvir o outro, 
abrir mão de velhos preconceitos. Tudo e movimento de superação, não é 
desprezar tudo do que chamamos de “tradicional” mas é ter a capacidade de 
superar aquilo que não promove aprendizagem e nem traz qualidade a 
prática educativa. Nós precisamos proporcionar aos alunos caminhos para 
entender além do conteúdo e compreender tambem o que é cidadania e os 
caminhos para o seu exercício.  

Não é uma tarefa fácil, simples e é por isso que eu acredito que precisamos 
nos manter dialogando coletivamente, estudando, discutindo a teoria e 
perceber que existe sim uma teoria que orienta a nossa atividade docente 
ainda que a gente negue isso, nós nos formamos professores estudando 
teorias sobre o ensino e realizando na prática é claro, as vezes dizemos eu 
miro em um professor que marcou minha vida! Mas na verdade aquele 
professor também precisou na sua caminhada ou em sua formação na própria 
experiência ou na academia de uma teoria que estaria ali permeando suas 
ações! Já pensaram nisso? 

P1: Não é fácil compreender tudo isso que temos falado. Temos discutido muito 
hoje na educação, principalmente nos cursos de formação continuada que 
precisamos ir além da questão do método, da burocracia, do planejamento. 
Tenho escutado muito isso ultimamente, mas quando encaramos o dia a dia da 
escola, a prática, o plano de aula, a burocracia enfim me vejo focada mais nessas 
coisas que analisar as questões que estão além do entorno da escola. A gente 
parece que tende a querer uma coisa mais prática que solucionasse esses 
problemas (risos) um sistema de ensino, um pacote de gestão e métodos sei lá 
algo que desse conta de sanar tantas dificuldades que enfrentamos e não damos 
conta! Mas, somos cobrados a dar conta, a maioria dos nossos governos pouco 
está se preocupando com nossos problemas.  

P9: Isso que A... falou é infelizmente uma realidade, nós sabemos do descaso do 
poder público com a educação e vejo tambem muitos professores se 
escondendo nesse fato para justificar um trabalho meia boca! Para fazer 
qualquer coisa e dizer são as condições que eu tenho! Ah me desculpem, mas 
muitos da nossa categoria são mesquinhos [...]. Faltam praticamente todo mês, 
escolhem um dia para faltar, tem as exceções, professores doentes, filhos 
doentes, pai, mãe etc. Mas poxa nós reclamamos das nossas condições e 
realmente são precárias, mas por outro lado tem muita gente na educação que 
nem se preocupa só que o salário e acabou! 

P4: Mais aí é que eu entro colega com a minha chateação e indignação com esse 
povo que se diz mobilizador! É um ativista no sindicato, defende esses 
discursos aí de que é preciso diminuir as desigualdades, fazer e acontecer e na 
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hora de trabalhar, de dar aula, aí enrola, falta demais, não cumpre prazos, não 
participa de planejamento, aí fica usando do discurso de Paulo Freire só por 
que estudou, é formado na universidade pública e fica se achando superior e na 
hora do vamos ver é só falatório. Não tem compromisso com a sua profissão, aí 
eu me indigno mesmo.[...] 

PP: Concordo plenamente! Só que a dificuldade que vocês colocam não é a 
teoria de Paulo Freire que traz. Pelo contrário em Pedagogia da Autonomia 
ele destaca que só é capaz de fazer estas indagações que vocês estão fazendo 
são professores que reconhecem que ensinar exige comprometimento! Se a 
gente assume uma opção política, democrática, libertadora é aí que 
reconhecemos a nossa obrigação de cumprirmos com a nossa tarefa seja 
dentro ou fora da escola! E não deixa de ser um exercício de solidariedade, de 
respeito ao ser humano, a suas necessidades, se quero que eles estudem, 
aprendam ao mesmo tempo estou contribuindo na transformação do mundo e 
da sociedade. 

PP: Vamos para a segunda parte da discussão? Sobre as  Situações–
problemas, o que vocês tem a dizer? 

P13: O livro diz que a situações-problema são estratégias para se promover a 
problematização é através delas que provocamos o debate, o diálogo, a troca de 
informações. Por exemplo: Quando damos aquela aula falando sobre drogas 
começamos com uma situação – problema. Perguntamos o que eles sabiam 
sobre drogas e como elas afetam a vida das pessoas,  foi o que fizemos usamos 
de uma situação – problema, então o exemplo que o texto trouxe de situação – 
problema é o mesmo que fizemos na problematização inicial.  

P8: Essas situações–problemas também podem aparecer nas atividades, nos 
exercícios e até mesmo na avaliação. Depende de como o professor vai trabalhar 
não é? Pelo menos foi assim que eu entendi. 

P14: E eu vejo a importância de se trabalhar assim não só na EJA. Tenho 20 
horas como coordenadora e tenho falado nos ACs do fundamental sobre como 
poderia ser interessante trabalhar com essa proposta. Até a forma como se 
organiza o planejamento é menos burocrática, mas para isso o professor precisa 
ter claro o que espera alcançar com seus alunos. Ultimamente lidar com essa 
falta de esperança que temos visto na educação torna mais difícil levar o 
professor a trabalhar diferente. 

P9: Não há muito que falar de novo sobre essas situações-problema além do que 
as meninas já falaram. Só o que me atentei é sobre um ponto que já falamos, 
precisamos saber elaborar bem essas situações problemas ou exercícios sei lá 
como chamam! E a partir deles a gente pode fazer ganchos com a realidade do 
aluno, discutir com eles!  

P10: É uma proposta para mudar nossas formas de ensinar em alguns pontos, 
pois hoje já não trabalhamos tanto só com a transmissão do conteúdo, até acho 
que nesse sentido depois da formação na universidade muitos de nós 
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modificamos muito nossa maneira de trabalhar,  mas esbarramos na questão 
que essa é uma forma diferente de pensar a educação e isso vai dizer como o 
professor vai trabalhar, se as nossas propostas que vem do MEC, que vem da 
secretaria não corresponder a essa nova maneira de trabalhar aí surgem 
dificuldades muitas . Mas o que já falamos, o aluno precisa aprender o 
conteúdo, para fazer concurso, vestibular, ENEM e isso não pode ser negado 
aos alunos da EJA. Temos que ter o cuidado de não perder o foco do assunto 
que o aluno precisa aprender, se é possível aprender em horário de 35 minutos 
de aula. Os alunos do diurno que tem 50 minutos já não fazemos muita coisa 
imagine em menos tempo. Nem sei também se o problema é o tempo ou o uso 
que se faz, sei lá a qualidade do que é feito nesse tempo!  

P9: As listas de exercícios estão sempre presentes em nossas aulas e nosso 
interesse é de fazer a correção coletiva, de dialogar com eles, mas além desse 
problema do tempo a gente dificilmente consegue.  

PP: Problematizar está além do como ensinar. Além de um método pronto, 
pontual, uma mera técnica.  Concordo ou discordo? 

P10: Em minha opinião, sim, apesar, que a forma como se ensina está envolvido 
com a nossa visão de mundo. Mais pelo que temos lido nos textos 
problematizar é algo mais amplo, muitas vezes usamos isso até nos objetivos 
dos planos anuais e na prática nem entendemos o que significa mesmo, eu acho 
que preciso ler mais, buscar mais, eu acho assim as aulas que fizemos ali 
desenvolvemos um método mesmo! Ao meu ver é uma forma diferente de 
desenvolver as aulas. 

P1: Realmente é mais do que o como fazer, mais não deixa de ser para mim uma 
ferramenta a mais para a gente trabalhar as aulas de Ciências Naturais.  

P4: Para mim não é nada de tão novo, por anos o construtivismo, essas 
correntes progressistas aí são abordadas e sempre orientam que deixemos 
aquele velho ensino transmissor e bancário como chamava Paulo Freire e que 
nossas metodologias sejam mais dialogadas, que o aluno deve participar mais, e 
isso é importante! Eu não descarto não! Só que muita gente se perdeu no meio 
disso aí e no final do ano os alunos não chegam nem na metade do conteúdo as 
vezes e aí quando o professor do ano seguinte recebe! Aí é outro problema! É 
por isso que eu acredito que essas metodologias têm que ter esse cuidado, 
preparar o aluno com conteúdo! O vestibular, o ENEM não é fácil não é o 
mercado de trabalho exigente demais!  

P7: Eu acho que é um método, sempre ouvi na graduação os professores 
falarem no método Paulo Freire eu acho que a forma como ele encarava a vida e 
as pessoas está relacionado com a maneira de ensinar. Mas em minha opinião é 
uma metodologia.  

P3: Pelo que vimos até hoje eu não vejo como um método. Para dizer a verdade 
antes eu me questionava o que de fato era a problematização, hoje vejo como 
mais que um método, apesar de não deixar de ser também uma forma de 
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organizar o trabalho, mas nossas visões de mundo, nossos posicionamentos 
diante dos problemas, nosso compromisso tudo isso envolve a escolha dos 
nossos métodos!  

P3: Não se trata apenas de um método, essa é minha opinião, como você mesmo 
já falamos Freire usou um método de trabalhar com os temas geradores e tal, 
mas mesmo assim, a problematização é um método, mas pelo que vemos é uma 
prática que seu efeito resulta da nossa visão de mundo e de sociedade, uma 
forma de ver a educação e a própria sociedade, não iremos conseguir aulas que 
sejam assim se nossa visão de mundo não for crítica.  

P14: Sim, minha opinião hoje é que não se trata de um passo a passo. Isso ficou 
claro. Os três momentos pedagógicos é um método, mas a problematização 
nesse caso eu vejo como o que apoia o método, ao meu ver, é nesse sentido que 
não é um método mas está relacionado. 

P11: Os três momentos pedagógicos é a mesma problematização pelo que 
entendi só que em outras palavras e com uma organização mais prática, de 
alguma forma é uma metodologia, eu acho que é uma metodologia! Não é um 
método qualquer, isso é fato, essa forma de trabalhar prioriza muito o diálogo, é 
depende tambem da forma de olhar a educação. Eu acho que precisamos 
estudar mais, ano que vem poderíamos ter mais estudos assim, eu sinto falta, 
para nós professores é uma necessidade. 

PP: Neste momento vamos assistir o Documentário Paulo Freire 
Contemporâneo e após o vídeo faremos um intervalo rápido para o lanche e 
em seguida retornamos para dialogarmos um pouco sobre o vídeo e fazer a 
discussão do artigo que foi postado no e-mail de  vocês.  

Exibição do Documentário  

PP: Após a exibição do documentário sobre a vida de Paulo Freire, suas ações, 
seus posicionamentos, e nossas discussões a leitura do artigo da Ana Paula 
Solino, que relações podemos fazer com nossas leituras, esse trabalho e o 
documentário? 

P14: Eu me emocionei, não tive como conter. Não conhecia Paulo Freire, tenho 
certeza nesse momento! Nunca me foi apresentado dessa forma. A ideia que eu 
tinha do que Freire trouxe para educação apenas como uma teoria, sabia que ele 
tinha sido um alfabetizador de adultos, que do método dos temas geradores, 
mas Freire foi uma vida dedicada a educação, dedicada ao outro. Isso me 
emociona pois eu sou do tipo de pessoa que me envolvo com as histórias de 
vidas, ouço meus alunos, eles falam da vida deles das descobertas e eu sei que 
muitas coisas eles não tiveram acesso devido a oportunidades que não 
encontraram, problemas familiares, entre tantos outros. Esse documentário me 
levou a pensar em tudo isso e muitas vezes eu sofro as críticas pelas posturas de 
ouvir, de querer saber das histórias de vida deles e eu vejo disso no exemplo de 
Freire. 
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P12: Eu não conhecia realmente esse documentário! Na verdade, eu li 
Pedagogia do Oprimido na Graduação, mas quando assistimos esse 
documentário vemos a profundidade que foi a sua obra, o seu trabalho. Eu 
agora vejo que preciso estudar suas obras, ler com outros olhos! Isso nos 
desperta muitas coisas!  

P12: A gente começa a repensar tantas coisas, não é? Eu sei que a educação não 
é a salvadora da pátria, que com educação tudo se resolve. Tem muita gente 
bem formado, com títulos e mal-educado, não respeita o semelhante, mata, 
comete crimes etc., mas eu fico pensando, como falamos tanto da indisciplina, 
do descaso dos alunos muitas vezes em nossas aulas e quando paramos para 
conhecer a história dele, como ele chegou ali. E hoje falamos muito meu papel é 
dar o conteúdo e acabou, se aprendeu bem se não vou colocar como dado, e não 
paramos para analisar como chegou, se trabalhou dia todo, se foi alimentado!  

P13: No início do ano recebemos uma menina que veio de anos de repetência e 
ela veio para a EJA e ela tem deficiência mental. No início as turmas que ela 
passou meio que criticava e rejeitava ela e como professora de Ciências eu 
conversei com os colegas e chamamos a mãe dela e fomos conhecer a história 
dela que foi a vida toda discriminada pela sua deficiência e uma turma por fim 
na escola acabou tomando uma postura diferente e passamos ela para a turma 
que corresponde ao sétimo ano por ser uma turma com pessoas mais maduras 
então os professores foram conversando e então eu trabalhei duas aulas falando 
sobre o corpo humano, as deficiências e as diferenças e com isso a turma se 
abriu para receber melhor a colega, e passaram a corrigir os colegas que faziam 
piadas com ela e assim aos poucos todos foram convivendo e hoje o 
comportamento dela e a convivência entre eles melhorou muito. 

P3: Olhando o vídeo e tudo que temos falado sobre Problematização eu fiquei 
pensando como estudamos pouco Paulo Freire e vejo a necessidade de conhecer 
mais, de estudar mais, a gente as vezes usa o tempo dos Acs com tantas coisas 
desnecessárias, conversas paralelas, falamos de aluno A, aluno B quando na 
verdade poderia estudar mais. Penso no que podemos fazer para sermos 
profissionais diferentes apesar de todos os empecilhos que enfrentamos. 

P10: Lá na escola a coordenação vem tentando implantar leituras, estudos no 
Acs, mas muitos colegas resistem. Dizem que preferem usar o tempo para 
corrigir atividades. Eles não estão errados, mas é complicado a gente termina a 
graduação e quase não temos uma formação continuada, um momento de 
discussões, ficamos só na mesmice de falar da indisciplina dos alunos e nada se 
resolve. Não sabia da existência desse documentário, o tempo da jornada 
pedagógica é usado com tantas oficinas sem resultados, mas também, nós 
professores gostamos muito dessas oficinas são boas, muito práticas a gente 
elabora ferramentas de trabalho, mas muitas vezes essa parte teórica de ler, 
discutir isso não acontece e momentos de formação além de ser raros muitos 
formadores selecionados por indicação política não tem formação para assumir 
o cargo e não consegue promover uma formação assim mais crítica. 



 
 

181 

P1: Eu acredito que nunca mais vamos escutar a palavra problematização sem 
lembrar do Freire, se antes já nos remetia agora ainda mais. Pode ser que 
amanhã tudo isso que estamos discutindo nesses dias possam nos fazer mudar 
em nossas aulas, nossa maneira de ensinar e de olhar a escola, a educação, a 
política ou não, muitos de nós podemos sair daqui sem sermos tocados por 
nada. Esses momentos são importantes para pensar coisas novas para o nosso 
trabalho, mas o que me entristece é saber que as condições de trabalho que 
enfrentamos nos faz acabar não colocando tudo isso na prática. É 
desconfortável falar isso, mas, infelizmente as forças que lutam contra a escola 
as vezes são mais forte que a nossa vontade de transformar. Termino de assistir 
o documentário de um profissional da educação que se entregou de forma 
excepcional a sua profissão e ele enfrentou desafios para isso, maiores que os 
nossos, então eu acredito que podemos fazer mais e sair do comodismo. 

PP: Realmente, não é simples. O importante aqui é que esses momentos de 
reflexão sobre a prática não fique só no refletir, mas na mudança das nossas 
posturas. No comprometimento e na responsabilidade que envolve a 
docência. Quando discutimos problematização, essa perspectiva de ensino 
não se limita a querer mudar a nossa sala de aula apenas. Não adianta usar 
todas as inovações nas aulas e não ter compromisso com horário, com os Acs, 
o planejamento, o conhecimento do conteúdo e conhecimento de qual postura 
didática pode promover aprendizagem do conteúdo e libertar os sujeitos da 
alienação. Antes o nosso projeto político pedagógico de vida e de sociedade 
precisa orientar o nosso fazer e nossa posição no mundo. 

Minha expectativa é que depois desses dias de estudos, conversas, desabafos 
que tivemos a gente compreenda que um ensino meramente transmissor e 
prescritivo como dizia Freire não é capaz de produzir libertação. Os sujeitos 
se fazem livres quando são politizados e conscientes dos problemas sociais 
que nos cercam e de que o exercício da cidadania consciente promove 
transformações.  

P9: Eu não conhecia o documentário, quero assistir novamente. Realmente a 
obra de Freire é interessante, Eu acredito sim que a educação precisa acontecer 
nessa perspectiva, mas, e isso deve começar na transformação das Políticas 
Públicas do currículo, das condições de trabalho que enfrentamos tambem! 
Professor de História assumindo Matemática, Ciências, dentre outras tudo isso 
para conseguir fechar a carga horária na mesma escola ou para complementar 
mesmo. Mas isso não nos isenta do nosso papel como professores, de assumir 
posturas diferente e principalmente o comprometimento e nos preocupar em 
como temos atuado, como o nosso alunos nos enxerga, será que entendem o 
que estamos falando em nossas aulas? Como ele entende o que estou fazendo? 
Será que já paramos para pensar estas coisas?  

PP: Hoje nós discutiremos o artigo “O papel da problematização freireana em 
aulas de ciências/física: articulações entre a abordagem temática freireana e o 
ensino de ciências por investigação” que não discutimos no encontro passado 
por conta do tempo.  
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P10: Seria interessante se agora a gente lesse juntas ou em grupos a gente ir 
esclarecendo algumas coisas se for possível? Eu me interessei muito pelo tema 
da Abordagem Temática freireana em aulas de Ciências. Vou pesquisar mais 
sobre o assunto, mas confesso que foi uma leitura difícil.  

PP: Então faremos o seguinte, vocês terão um tempo para realizarem as 
leituras em trios e vocês vão marcar as partes que mais chamaram atenção e os 
pontos que ficaram em dúvida. Vamos apresentar esses tópicos e essas 
dúvidas e então abrimos para o debate coletivo.. 

P5: Eu comecei lendo e tive dificuldades, mas eu fui fazendo uma relação com a 
aula que ministrei sobre drogas. Quando abordei sobre a questão do uso 
indevido de medicamentos e colocava as questões eles iam participando e 
falando sobre as experiências de vida deles. E vejo a relação com a abordagem 
temática freireana que o artigo fala e vejo hoje que para usar da 
problematização as questões vão sempre aparecer e a realidade do aluno deve 
ser nosso ponto de partida.  

P10: O artigo discutiu a problematização freireana tanto para o a abordagem 
temática quanto para o ensino de ciências por investigação. Então ela partiu de 
uma questão da realidade local mesmo. De um problema da própria 
comunidade e vejo que é neste sentido que temos discutido a problematização 
nas aulas de ciências é buscar uma situação-problema que nasce do local onde o 
aluno vive, quer dizer, sua comunidade e com essa questão da realidade fazer 
uma ponte com o conteúdo. Quando trabalhei nas escolas da zona rural 
tínhamos uma projeto de educação ambiental que tínhamos que trabalhar, mas 
as aulas apenas com o aluno falando de meio ambiente, de natureza sem olhar 
para o sequeiro da caatinga onde a escola estava localizada não sensibilizava  

P8:  Me chamou atenção um ponto que está aí na segunda parte, que fala no 
tipo de atividade que o professor vai desenvolver. Na segunda página quando 
ela fala com base em outros autores que “os problemas a serem utilizados em sala de 
aula devem transpor a ideia de uma lista de exercícios repetitivos e descontextualizados 
retirados do livro didático. Para este autor, os problemas precisam ser significativos para 
os estudantes e estruturadores de todo o processo didático-pedagógico, com o intuito de 
favorecerem a aprendizagem dos alunos.” Então como já falamos aqui, perguntas 
decorebas não levam o aluno a refletir, a pensar e isso não gera aprendizagem. 
E muitas vezes os livros são assim só cheio de listas de exercícios e nós também 
repetimos aquela mesma questão várias vezes aí o aluno memoriza, responde 
as avaliações e no ano seguinte ou na unidade seguinte nem lembra de mais 
nada, só decorou ali momentaneamente, mas a aprendizagem mesmo que é o 
mais importante isso não aconteceu.  
 
P10: É o que o texto destaca que as questões devem nascer das contradições 
sociais do aluno, então muitas vezes iniciamos uma aula que o aluno não 
compreende que relação aquele assunto tem com o dia a dia dele, com a vida 
dele, e ensinar ciências é o estudo da vida, tudo que nós exploramos quando 
trabalhamos os conteúdos vai ter uma relação com a vida deles, mas para 
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muitos de nós achamos que decorar as nomenclaturas e os nomes científicos de 
tudo apenas é suficiente. É possível ir além sim, e o aluno da EJA tem muito 
potencial que as vezes não é explorado e em outros acho que falta sentido as 
nossas aulas, é o que a colega colocou será que na nossa cabeça o aluno 
entendeu o assunto, nossa linguagem está clara e na verdade isso é apenas a 
nossa opinião e não a do aluno.  
 
P6: O texto pelo menos nos faz entender que a professora aproveitou as 
condições locais para desenvolver sua aula. Por mais problemas que 
enfrentamos, apesar da escola está assim tão difícil de trabalhar, eu vejo o 
quanto que tem turmas participativas, alunos bons, não podemos dizer que 
ninguém estar ali não quer nada, os professores muitas vezes vão lá aplicam 
aquela velha atividade, fala cinquenta minutos aquele assunto e termina a aula 
exercício da página tal para corrigir na próxima aula. Então eu vejo que a 
questão não é só a indisciplina, realmente muitos professores não querem 
trabalhar com outras propostas, mudar as nossas posturas e as vezes quando 
estamos lá dia a dia na escola, não paramos nunca para fazer essas análises e 
agora lendo esse artigo a gente para e pensa se tem gente fazendo e dando certo 
eu também posso tentar e buscar fazer.  
 

PP: Como podemos pensar o ensino de Ciências em sua dimensão crítica? 
Como o nosso trabalho poder promover um ensino de Ciências numa 
perspectiva de problematizar a realidade? Quais abordagens são ideais para 
que esse ensino de Ciências fortaleça o exercício da cidadania? 

 P7: Eu percebi que ambas têm em comum a problematização freireana, de 
partir de uma questão relacionada com as problemáticas do cotidiano do aluno. 
E isso não significa não aprofundar os conceitos científicos, mas explorar esses 
conceitos contextualizando com o dia a dia, com a realidade do aluno. 
 
P8: Tem uma parte que eu até marquei, que a autora argumenta que o que vai 
diferenciar as duas são as bases teóricas que são diferentes, mas ficou evidente 
que as duas tomam a problematização como pontapé inicial da aula. Tem tudo 
a ver com os três momentos pedagógicos que trabalhamos quando fizemos a 
intervenção com nossos alunos sobre drogas, partimos de um problema comum 
nas comunidades que trabalhamos. E aí é que precisamos pensar que nossas 
aulas de Ciências deve levar nossos alunos a aprender os conhecimentos 
científicos e saberem usar desses conhecimentos para participar em sua 
comunidade e fazer o seu papel enquanto cidadão, essa é a visão que eu vejo 
tanto na abordagem temática, no ensino de ciências por investigação ou nos três 
momentos pedagógicos, tá aí isso são só técnicas, metodologias e o que faz a 
diferença aí é que tipo de ensino de Ciências ou de qualquer outra área, estamos 
trabalhando com nossos alunos. 
 
P14: Eu fiquei intrigada com a citação lá na página 3 o segundo parágrafo do 
segundo tópico. Vou ler: Abordagem Temática Freireana, proposta é uma perspectiva 
de reorganização curricular, na qual os conteúdos das disciplinas escolares são 
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subordinados a uma temática. Diferencia da lógica tradicional de estruturação do 
currículo em que os conteúdos são pontos de partida para direcionar o ato educativo. Na 
abordagem freireana, os temas que emergem de contradições sociais/existenciais 
vivenciadas pelos estudantes/comunidade são considerados como ponto de partida. 
Então me questiono será possível mudar essa lógica? Seria preciso um novo 
currículo e uma nova forma de pensar o ensino e isso não se faz de um dia para 
o outro. 
 
P2: Aí está a nossa grande dificuldades. A escola, a gestão , enfim a comunidade 
escolar não tem autonomia para modificar seu currículo, nossas propostas são 
sempre construídas nesse sentido progressista e até citam Freire as vezes, mas 
na prática esses projetos se engavetam. Minha escola por exemplo tem EJA e o 
Projeto Político Pedagógico que foi feito antes de implantar a EJA na escola 
ainda é o mesmo, aí penso fazemos o tal PPP só para atender a lei, a burocracia, 
mas na prática é um documento morto. O que acontece é que os pacotes que o 
MEC manda e que em sua maioria não se relaciona em nada com a nossa vida 
aqui e temos que cumprir pois somos cobrados pelas secretarias de educação. 
Não tem como promover um ensino assim se o currículo, o plano de curso, a 
forma de ensinar, tudo vem imposto e nada é conversado com o professor. O 
manual chega e deve ser seguido e pronto e no caso da EJA coisa se agrava, 
então o que nos resta fazer a seleção dos conteúdos e usar o mesmo material do 
fundamental ou os alunos sai sem conteúdos mínimos para avançar. É aí que 
nasce outro problema, o aluno além de aprender o conteúdo ele deve saber usar 
como arma contra as injustiças e acho que é isso que nossos políticos não 
querem. 

P13: Por mais que a autora traga a diferença entre Abordagem Temática e 
Ensino de Ciências por Investigação, posso estar errada pois sei pouco sobre o 
assunto, mas eu vejo como metodologias iguais. Os três momentos pedagógicos 
são também as mesmas coisas, a finalidade é trazer o conteúdo para que o 
aluno aprenda embasando-se em um problema de uma questão que saia de lá 
da realidade. Quando se inicia o ano letivo utilizamos as primeiras semanas 
para conhecer os alunos e sondar o que eles sabem, mas o plano de curso já está 
pronto, isso quando não é o mesmo do ano anterior com uma modificação ou 
outra. Então uma metodologia como essa para se tornar uma realidade seria 
preciso que muitas mudanças ocorressem na escola e na forma de ensinar.  

P7: As autoras do artigo fizeram uso da mesma metodologia que fizemos na 
aula sobre drogas, elas seguiriam a metodologia dos três momentos como 
fizemos. É uma forma de levantar hipóteses, levar o aluno a pensar, selecionar 
as soluções mais viáveis só que como já temo conversado depende muito do 
nível de aprendizagem da turma e do comportamento. A intervenção que 
fizemos nós selecionamos a turma que apresentava durante o ano uma boa 
aprendizagem, são participativos e até mesmo os que tem dificuldades na 
leitura e escrita prestam atenção, buscam participar, uma metodologia como 
essa só numa turma assim.  
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P11: O que percebemos nesta leitura é que o uso do questionamento que aguça 
a reflexão do aluno é de muita importância e que não são perguntas soltas, mas, 
perguntas que estão voltadas para o dia a dia, para as dificuldades, tem um 
termo que ela usa no início do texto para essas dificuldades, mas sem perder de 
vista o conteúdo. 

P6: Ela quando ela fala das situações-limite. Em minha opinião são situações do 
tipo que já estão insustentáveis e carentes de solução, que, no caso dessa 
localidade foi o problema da poluição do rio. E vejo que o tema Drogas, em 
algumas realidades escolares já chegaram em situações-limites, famílias 
envolvidas com esse tipo de problema, quando falamos nos efeitos da droga no 
Sistema Nervoso logo vimos a necessidade local, a importância de trabalhar 
com o tema não recriminando, mas trazendo uma proposta de prevenção. 

PP: É importante para as aulas de Ciências que o professor tenha esse olhar 
crítico e para promover um ensino que provoque nos alunos capacidade de 
perceber as questões sociais, humanas e políticas que envolvem a própria 
vida e da comunidade ou da cidade em que ele reside.  Lembra quando ela 
diz o artigo procurou mostrar através da aula e das atividades não é uma 
simples água, comumente discutida nos livros didáticos de ciências. Essa 
água é marcada culturalmente por uma história que foi e continuará sendo 
escrita pelos sujeitos imersos nesse contexto.  

P10: Nesse ponto eu me voltei para a nossa aula que aplicamos sobre Drogas 
também. Quando estava trabalhando o conteúdo de Sistema Nervoso o texto 
complementar que tinha sobre drogas no livro didático e tínhamos feito uma 
leitura em aula e eles começaram a fazer comentários, a falar de alguns 
acontecimentos que já tinham presenciado no bairro onde moram. Quando 
apresentei a proposta da intervenção, a aula planejada, o filme, as discussões 
que realizamos e depois os cartazes o tema se tornou mais vivo que aquela 
simples leitura. É importante quando trabalhamos com os conteúdos fazer esses 
links e discutir, precisamos mudar essa condição de trabalho e esse horário 
mínimo de aula que não conseguimos qualidade, infelizmente 35 minutos é 
pouco demais, se a turma for grande só a chamada toma cinco minutos ou mais 
e o que sobra não é suficiente para uma aula acontecer com a qualidade 
necessária. 

PP: Com a leitura da conclusão do artigo podemos considerar aspectos sobre a 
problematização discutidos ao longo dos nossos encontros. Precisamos 
considerar sobre problematização: 

i. Uma perspectiva que tem suas dimensões pedagógicas e precisam ser 
bem compreendidas na organização do trabalho em sala de aula. 

ii. Que problematização não significa levantar qualquer questão, é o que 
Bachelard afirma é preciso saber elaborar questões, portanto não é 
qualquer questão. 

iii. A educação como ato político como afirmou Paulo Freire deve 
considerar a realidade social e seus antagonismos na prática e neste 
sentido a problematização é o eixo estruturador do trabalho docente. 
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P14: Após discutirmos tanto sobre problematização, de conhecermos a obra de 
Paulo Freire e dos outros autores que discutimos precisamos olhar nossas 
práticas de uma forma diferente, tenho uma agonia hoje, sei nem expressar de 
pensar que podemos sair daqui e no próximo ano começar a fazer a mesma 
coisa. Pode ser que ao sair daqui a gente não consiga colocar em prática, mas 
não podemos olhar para a o nosso trabalho como professor da mesma maneira.  

PP:  Eu gostaria que cada uma de vocês avaliasse a nossa formação e digam se 
foi proveitoso ou não esses encontros. Podem expressar as críticas, sugestões 
em poucas palavras se foi significativo para vocês participar desses 
momentos.  

P11: Esses encontros com certeza foram muito proveitosos, até hoje no 
município é muito raro ter uma formação continuada com certificação, 
encontros presenciais para professores da EJA. Ainda que a gente encontre 
limitações para desenvolver essa metodologia em nossas aulas, com certeza, 
seremos mais provocativos ao abordar os conteúdos, e com certeza mais uma 
vez não somos os mesmos, acho que muitas das nossas conversas aqui, 
desabafos, serviu para perceber que precisamos nos encontrar mais, estudar 
assim no coletivo, sair dessa coisa de planejar em casa ou sozinho, precisamos 
fazer um melhor uso desses sábados letivos e estudar assim em grupos seria 
muito bom. 

P12: Com certeza para minha formação profissional foi extremamente 
importante, eu me esforçarei para buscar dentro dessa proposta organizar 
diferente as minhas aulas, até mesmo o plano de curso. Eu conversei com 
colegas e com a coordenação que o ano letivo de 2016 o grupo da EJA precisa se 
reunir mais, a situação não pode permanecer assim de alguma forma a gente 
precisa se articular melhor. Confesso que não gosto dos sábados letivos, mas já 
que temos que fazê-los que seja com algo proveitoso e não só essas oficinas ou 
para corrigir atividades que é o que na maioria das vezes fazemos. 

P10: Em minha opinião foi muito bom, aprendemos muito sobre essa 
modalidade que trabalhamos e agora precisamos encarar o desafio de 
promover mudanças nessa organização da EJA no município e em nossas aulas 
também. Essa formação nos despertou pelo menos para mim de um certo 
comodismo e hoje vejo a importância de buscar mudanças e o estudo é o 
caminho. 

P2: Eu acho que a correria do final de ano realmente atrapalhou. Quase não li o 
material, agora na produção do portfólio que fui me dedicando mais. Para 
minha vida profissional foi muito interessante, espero que tenham outras. 

P4: Foi muito proveitosa, apesar da correria, uma maratona essas semanas que 
estávamos aqui, agora é o esforço para fazer valer na prática.   

P8: Minhas leituras foram poucas, eu não tive tempo de me dedicar mais e isso 
acabou comprometendo minha participação, mas foi muito interessante. A 
aplicação da aula organizada dentro dos três momentos foi interessante, mas 
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como as colegas já falaram para fazer isso se tornar uma coisa comum na escola 
é preciso que a mudança seja maior que nas nossas práticas. E principalmente 
entender a problematização não apenas como mais uma alternativa de método 
de ensino, mas como lentes para olhar a realidade de forma crítica, entender o 
nosso papel político como professor é o mais importante. Não o político 
partidário, mas o político no sentido de nossa atuação, nossas escolhas e nossa 
tentativa de compreender as questões sociais isso é importante. Eu fico satisfeita 
nesse momento em participar dessas discussões, talvez não com a qualidade 
que gostaria, por conta das demandas que são muitas. Eu estou participando de 
um processo seletivo de mestrado em Educação em Feira de Santana então esse 
final de ano foi muito intenso, mas para mim foi muito bom pois na entrevista 
eu até citei essa formação que estamos participando e meu projeto de pesquisa 
discute as a EJA no campo das Políticas Públicas, espero passar (risos). Assim, 
posso dizer que foram momentos ricos.  

P5: Foi muito bom. A dificuldade maior foi o tempo, a correria do final de ano, 
mas acho que a vida do professor é corrida em qualquer momento. Um cansaço, 
a gente enfrenta viu, mas foi muito importante para pensar melhor nossas aulas 
e também por uma satisfação pessoal, fico feliz cada vez que participo de cursos 
assim, o certificado serve para a gente apresentar em provas de títulos. 

P1: Eu também faço uma avaliação positiva, mas realmente, a minha crítica foi o 
curto tempo para as leituras, mas foi a dinâmica do curso, fomos emendando as 
semanas e a correria do final do ano.  

P4: É realmente a colega está certa. Quando acordamos para toda segunda e 
terça a noite, ocupamos nossas folgas aí ficou muito corrido, mas, foi muito 
interessante. 

P7: Muito interessante, só lamento que as condições de trabalho, o tempo 
mínimo de aula não conseguimos fazer nada com a qualidade necessária.  

PP: Realmente o tempo foi complicado, estes encontros semanalmente 
acabaram ficando corrido, mas eu acredito que nesse ano letivo podemos 
pensar a EJA com outro olhar e pensar novas perspectivas para o ensino de 
Ciências que seja possível romper com esse ensino transmissor, que o diálogo 
problematizador  aliado ao conhecimento do conteúdo traga novas dimensões 
e visões sobre o trabalho de vocês.  

P10: Eu agradeço pela oportunidade de participar desses momentos de estudo 
principalmente no campo da EJA que é tão pouco os momentos de 
planejamento, Acs, formação são raros. Eu acredito que de alguma forma 
quando pensar em problematização a minha visão já não é a mesma, a do 
jargão. Hoje podemos organizar as nossas aulas com uma metodologia que 
proporcione a participação o envolvimento do grupo de uma forma mais 
efetiva, se realmente dará certo se todos mudarão suas posturas não temos a 
garantia, mas agora eu me cobro em continuar estudando, discutir mais.  
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P9: Fico feliz de termos atravessado esse final de ano tão tumultuado com essa 
formação. Confesso que o tempo curto, as leituras de uma semana para outra, 
não dei conta de tudo. Mais confesso que achei muito importante essa iniciativa 
de lembrar da EJA que na maioria das vezes é esquecida mesmo. O que vejo de 
legal nesse trabalho de pesquisa, falar da EJA da visibilidade, pois hoje EJA é 
direito, é lei! Mas na prática parece que é uma caridade que os municípios 
fazem e isso me deixa indignada. Eu vejo como esses momentos de estudar, 
dialogar são bons mesmo. Precisamos criar esse hábito do estudo na escola, de 
fazer dela um espaço mais rico e mais respeitado, estamos num momento em 
que a escola pública é tão desmerecida e a gente precisa mudar essa visão, mas 
para isso a gente tem que assumir nosso compromisso profissional.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

189 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

190 

 

ANEXO A:  
 
 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: Formação Docente para o Ensino de Ciências na Educação de Jovens na 

perspectiva problematizadora: Desafios e Potencialidades de uma Proposta de Formação 

Continuada. Pesquisador: FABIANA CORREIA MOURA Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 48227315.0.0000.0055 

Instituição Proponente: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER  

Número do Parecer:1.244.883 

Apresentação do Projeto: 

“O presente projeto de pesquisa propõe reflexões sobre uma formação continuada de 

professores de ciências atuantes na Educação de Jovens e Adultos (EJA II) na perspectiva 

problematizadora. Fazendo uma análise inicial entre inúmeras pesquisas publicadas nos banco 

de dados da CAPES, revistas nacionais da área de Educação em Ciências, Atas do IX 

Encontro Nacional em Pesquisa em Educação e Ciências (ENPEC) evidenciamos algumas 

lacunas eminentes ao contexto da EJA em relação à educação em ciências, principalmente 

sobre formação de professores. Tomando como referencial principal os aportes teóricos 

freireanos, dentre outros, os estudos da área de ensino de Ciências, as abordagens sobre 

problematização e principalmente formação docente, definimos a seguinte questão como 

orientadora deste estudo: Quais são os desafios e potencialidades para uma formação 

continuada de professores para o ensino ciências na EJA II numa perspectiva 

problematizadora? O objetivo geral desta pesquisa é analisar os desafios e as potencialidades 

de uma proposta de formação continuada de professores para um ensino de ciências na 

perspectiva da problematização. Esta pesquisa terá uma abordagem qualitativa caracterizada 

como pesquisa de intervenção. Será desenvolvida com professores de ciências da rede 

municipal de Poções – Bahia.  Os instrumentos que utilizados na construção dos dados serão: 

questionários semiabertos, execução da proposta formativa, diário de bordo do pesquisador e  
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produção de memoriais reflexivos pelos professores, os dados serão analisados e interpretados 

a luz da Análise Textual Discursiva (ATD). Esperamos como resultados interpretar as 

concepções docentes sobre o Ensino de Ciências na EJA, os significados que estes dão para a 

problematização em suas elaborações teórico - prático no cotidiano de seus espaços escolares 

e os limites e possibilidades da formação realizada”. 

 

 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

- Analisar os obstáculos e as potencialidades de uma proposta de formação continuada 

de professores deCiências Naturais na Educação de Jovens e Adultos na perspectiva da 

problematização. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Contemplado 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Trata-se de um projeto de pesquisa que propõe reflexões sobre a formação continuada de 

professores de ciências atuantes na Educação de Jovens e Adultos, na perspectiva 

problematizadora. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Todos apresentados. 

Recomendações: 

Ver item conclusões ou pendências. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

- Embora a pesquisadora tenha atendido a maioria das pendências, não colocou espaço 

para assinaturado(a) participante da pesquisa no final do TCLE. O local onde o participante 

assina é no final do TCLE, junto à assinatura dos pesquisadores. O espaço onde se lê “Eu 

__________________________, aceito livremente participar...”, não é para assinatura, mas 

para preenchimento do nome de forma legível”. Embora aprove o projeto, cont inuo sugerindo 

que a pesquisadora coloque espaço para assinatura do participante no final do TCLE. 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Em reunião do dia 24/09/2015, a plenária aprovou o parecer do relator 
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Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo 

Documento 

Arquivo Postagem Autor Situação 

Outros Ofício de Encaminhamento.pdf 01/08/2015 

16:19:51 

 Aceito 

Outros Declaração de comprometimento.pdf 01/08/2015 

16:21:53 

 Aceito 

Outros Declaração de participação.pdf 01/08/2015 

16:22:34 

 Aceito 

Outros Declaração do orientador.pdf 01/08/2015 

16:24:32 

 Aceito 

Outros Termo de autorização do local da 

Pesquisa.pdf 

01/08/2015 

16:26:02 

 Aceito 

Folha de Rosto Folha de Rosto.pdf 07/08/2015 

22:52:32 

 Aceito 

TCLE / Termos 

de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

Termo_tcle.docx 09/09/2015 

18:14:20 

FABIANA 

CORREIA 

MOURA 

Aceito 

Projeto 

Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

Projeto_pesquisa.pdf 09/09/2015 

18:23:51 

FABIANA 

CORREIA 

MOURA 

Aceito 

Informações 

Básicas do 

Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_560723.pdf 

09/09/2015 

18:24:27 

 Aceito 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

JEQUIE, 25 de Setembro de 2015 

 

Assinado por: 

Ana Angélica Leal Barbosa 

(Coordenador) 


